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50 bani (5.000 lei vechi)

Vremea va fi plăcută, cu cer variabil, 
mai mult senin. Spălare de bani „angro"

Ziua Armatei Româiie. Pentru marcarea acestei sărbători, Ia Deva se derulează, cu începere de la ora 10.00, un ceremonial militar și religios. (Foto: Traian Mânu)

■ Marfă de 243 de mi
liarde lei a fost livrată 
cu acte false unor 
patroni din Hunedoara.

Deva (M.T.) - Administratorul unei societăți comerciale cu capital privat din București s-a aprovizionat, în baza unor

documente fictive, cu mărfuri în valoare de 243 miliarde lei ROL, în 2003. Ulterior, marfa a fost vândută către două societăți comerciale din județul Hunedoara, la prețuri mult mai mari și în baza unor certificate de calitate falsificate. Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul

I.P.J. Hunedoara au dispus începerea urmăririi penale a administratorului societății din București, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, fals intelectual și spălare de bani. Cei doi administratori hunedoreni vor fi cercetați pentru evaziune fiscală și fals intelectual și față de angajații

acestor două societăți comerciale care au distribuit marfa, pentru infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Dosarul a fost declinat spre soluționare la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial București;

Audierile continuă
Deva (T.S.) - Ieri, la Pitești a avut loc o nouă înfățișare în dosarul „Spumă și Bi- banu”. în cursul ședinței, au fost audiați trei dintre inculpații din acest dosar. Este vorba despre Morariu Florin, Suciu Bogdan Alexandru zis „Banana” și Borza Ionel zis „Citire”. După terminarea audierii, instanța a decis ca săptămâna viitoare să înceapă audierea martorilor în acest caz. Marțea viitoare expiră și termenul de prelungire a mandatelor de arestare preventivă. De aceea, săptămâna viitoare avocații vor cere instanței eliberarea inculpaților, pe motive medicale sau lipsa unor probe concrete la dosar.

Captură record a Gărzii
Deva (C.P.) - Trei vagoane încărcate cu 140 de tone de fier vechi, destinate societății comerciale Mittal Steel Hunedoăra, au fost confiscate de către comisarii Gărzii Financiare. „Este cea mai mare confiscare făcută de Gardă în acest an de la cei care comercializează fier vechi pe raza județului”, a declarat Florian Șerban, comisar-șef al Gărzii Financiare Hunedoara, /p.3

Primăria Deva a început lucrările la patinoarul care va fi amplasat în incinta Stadionului Cetate. Construcția va fi încheiată, cel mai târziu, Ia 1 decembrie.
(Foto: Traian Mânu)
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■ Schimbările radicale 
din Sănătate atacă 
directorii de spitale 
care ripostează.

Deva (I.J.) - Principalele nemulțumiri sunt legate de interdicțiile puse medicilor de a mai profesa în cazul în care aleg să rămână directori.

în cazul chirurgilor, aceștia își pot „pierde mâna de o- perație”.„Dacă Legea spitalelor trece prin Parlament în formatul de acum, voi demisiona. Nu vreau să renunț la postul de medic pentru cel de manager”, amenință Dan Flo- rea, directorul Spitalului Județean Deva, /p.3 Dân (Foto: Traian Mânu)

Distrugeri
Deva (D.I.) - Primăria Deva aduce la cunoștința locuitorilor că mâine, între orele 9 și 14, UM 01719 va efectua lucrări de distrugeri de muniție în poligonul de pe Dealul Paiului. Populația este prevenită să nu pătrundă în poligon.

Prefectul și subprefectul 
renunța la funcțiile politice

Credit neguvernamental
Valoarea creditului neguvernamental ajunsese, la sfârșitul 
lunii august, la 52352 de milioane de lei noi, cu o rată me
die de creștere lunară de 2,9 ia sută de la începutul anului.
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■ Prefectul și subpre
fectul au declarat, luni, 
că vor renunța la func
țiile deținute în partid.

Deva (M.F.) - Prefectul Cristian Vladu, a declarat că, în data de 5 noiembrie, când va avea loc conferința județeană de alegeri a PD Hunedoara, va renunța la funcția de vicepreședinte al PD, deoarece vrea să se dedice funcției din administrația locală. La rândul său.

subprefectul Dan Pricăjan, a declarat că, la conferința de alegeri a PNL Hunedoara, care a avut loc în luna septembrie, a renunțat la funcția de vicepreședinte al PNL Hunedoara, nemaiparticipând la alegeri. Premierul Tăriceanu le-a dat un termen de două săptămâni prefecților și sub- prefecților PNL, într-o întâi" nire organizată recent, pentru ca aceștia să se decidă dacă de la 1 ianuarie 2006 vor să mai rămână în nolitică.
for internațional. Aniversarea vine pe fondul unor grave acuzații de corupție lansate la adresa înalților oficiali ai

(Foto: EPA)forului.
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• Legături periculoase. Noul ministru al Apărării din Serbia-Muntenegru, un general în retragere, este bănuit că ar fi avut legături cu Ratko Mlădiei. Zoran Stankovici (50 ani), fost șef al spitalului militar din Belgrad, a fost numit cu o mare majoritate de voturi.• Dezmințiri. Teheranul a dezmințit acuzațiile că ar fi blocat importurile din statele care au susținut adoptarea rezoluției Al EA pe tema programului nuclear iranian. Conform presei, Iranul a interzis importurile produselor din Coreea de Sud și Marea Britanie.
Nu vrea la 
cancelarie

Berlin (MF) - Viitorul cancelar german, Angela Merkel, a decis că va locui în continuare în a- partamentul său din Berlin, spre deosebire de predecesorul său, Gerhard Schroeder, care a ocupat locuința cancelariei pe durata mandatului de premier. „Mă deplasez la muncă în fiecare zi din apartamentul meu situat în cartierul Mitte din Berlin. Am făcut așa întotdeauna și voi face la fel în continuare”, a afirmat președintele CDU. Merkel a fost întotdeauna foarte discretă în ceea ce privește viața sa particulară și nu apare aproape niciodată în public alături de soțul său, Joachim Sauer, un reputat om de știință care dorește să-și continue nestingherit activitatea.

Angela Merkel (Foto: epa)

Lech Kaczynski
(Fotp: EPA)

CâștigătorVarșcwia (MF) - Con
servatorul Lech 
Kaczynski a câștigat i
al doilea tur al alege- i
iilor prezidențiale din i
Polonia, obținând ;
55,44 la sută din 
sufragiile exprimate, i
arată rezultatele par- ;
țiale anunțate de Co- i
misia electorală după i
numărarea a 60 la i
sută din buletinele de 
vot, transmite AFP. i
Rivalul acestuia, Don- i
aid Tusk, liderul for- i
mațiunii Platforma i
Civică (PO), a obținut 
44.56 la sută din vo- I
tun. i

în zonă 
radioactivă \Moscova (MF) - În
chisoarea din Siberia I
în care își ispășește 
pedeapsa fostul 
patron al grupului i 
lukos, Mihail Hodor- 
kovski, condamnat la i
opt ani de detenție i
pentru fraudă fiscală, 
este situată într-o j
zonă cu risc radioac- j
tiv, au declarat ieri, i
ecologiști și avocați ai ;
acestuia.

Manifestații
Damasc (MF) - Mii de tineri sirieni au început, ieri dimineață, să se adune în centrul Damascului pentru a participa la o manifestație or- ,&■ ganizatâ la cere- c,. rea autorităților împotriva acuzațiilor la adresa Siriei de Comisi- a Detlev Mehlis. Damascul a respins raportul comisiei de anchetă a ONU, care acuză oficiali sirieni și libanezi, precum și | apropiați ai pre- I ședintelui Assad | eă poartă responsabilitatea a- I tentatului asupra fostului pre- I mier libanez, la 14 februarie, la I Beirut. (Foto: EPA)

Verdict - in raportul din aprilie
■ Uniunea Europeană 
nu se va pronunța azi 
asupra amânării aderării 
României și Bulgariei.

Bruxelles (MF) - Comisia Europeahă nu se va pronunța, azi, în rapoartele anuale privind România și Bulgaria, asupra unei eventuale amâ« nări a aderării acestor țări, programată să aibă loc în 2007, au anunțat, ieri, surse europene.Cele două rapoarte vor reprezenta „o revizuire generală a progreselor realizate de

fiecare țară și a problemelor” care nu au fost soluționâte, a declarat o sursă europeană.Comisarul european pentru Extindere, Olli Rehn, preciza în urmă cu zece zile, la Sofia, că va exista un alt raport, în primăvara anului 2006, în care Comisia Europeană se va pronunța asupra momentului aderării României și Bulgariei.Sofia și Bucureștiul au semnat, în aprilie, tratatele de aderare la Uniunea Europeană, dar integrarea celor două țări, prevăzută să aibă loc la 1 ianuarie 2007, ar putea fi a- mânată cu un an în cazul în

care vor fi semnalate întârzieri în aplicarea reformelor asumate de cele două țări.
Progrese„România a făcut progrese importante, în ultimul an, a- vând un elan susținut. Bulgaria a pierdut puțin din elan după încheierea negocierilor de aderare, mai ales în ceea ce privește aplicarea reformelor”, a adăugat sursa europeană.După vizita efectuată de Rehn în Bulgaria, în urmă cu zece zile, noul guvern a precizat că se așteaptă la un raport

„mai critic decât de obicei”.în ceea ce privește situația României, potrivit unei alte surse europene, capitolul Concurență a fost scos de pe „lista roșie” a problemelor care trebuie soluționate urgent. în schimb, Bucureștiul va trebui să continue eforturile privind intensificarea controlului la frontiere, partea de est a graniței române devenind, după integrare, frontiera externă a Uniunii Europene. Bucureștiul trebuie, de asemenea, să continue eforturile în domeniul Justiției și mai ales în lupta împotriva corupției.
A aflat din

Buzău (MF) - Președintele 'Traian Băsescu susține că a aflat din presă despre demisia consilierului de stat de la Co- troceni Elena Udrea și că nu i-a cerut să demisioneze, transmite MEDIAFAX.Traian Băsescu s-a aflat, ieri, pentru a cincisprezecea oară pe podul de la Mărăci- neni, unde a fost întrebat de jurnaliști despre demisia șefei cancelariei prezidențiale Elena Udrea și despre scandalul izbucnit după ce soțul acesteia, Dorin Cocoș, a fost acuzat că a încercat să mituiască un jurnalist de la un ziar central.întrebat dacă i-a cerut Elenei Udrea să demisioneze din cauză că ar fi aflat despre ges-

presă despre demisie tul soțului acesteia, Băsescu a spus: „Să nu credeți că eu am în obiectiv să mă ocup de soții angajaților, iar dacă mergeți pe considerentul că i-aș fi cerut eu să demisioneze, mai bine renunțați”.El a adăugat că a aflat din presă despre demisia Elenei Udrea.Consilierul de stat Elena U- drea a demisionat, vineri, din funcție, invocând atacurile „profund nedrepte” îndreptate asupra sa și a altor persoane care susțin lupta anticorupție, precum și faptul că nu dorește ca prin insinuările la a- dresa sa să devină „o vulnerabilitate a demersurilor președintelui”. Traian Băsescu (Foto: EPA)

Adoptat și 
contestat

București (MF) - Senatorii au adoptat, în ședința de ieri, proiectul de Regulament, cu 101 voturi „pentru”, trei „împotrivă” și trei abțineri, înainte de votul final, senatorul PSD Ion Iliescu a declarat, de la tribună, că grupul pe care-1 reprezintă va vota în favoarea proiectului de regulament, dar va ataca documentul la Curtea Constituțională.Mircea Geoană, anunțase că PSD va vota împotriva Regulamentelor celor două Camere.

Viziune reformistă
Paris (MF) - Premierul luxemburghez, Jean-Claude Juncker, a apreciat, într-un interviu acordat cotidianului Les Echos, că este rolul Comisiei Europene să mobilizeze statele membre. „Este rolul Comisiei să mobilizeze statele membre în jurul unei voințe noi în fiecare zi, pentru a menține viu spiriul european”, a subliniat oficialul luxemburghez.„Jose Manuel Durao Barroso, președintele Comisiei Europene, este conștient că trebuie să acționeze”, a dat asigurări Jean-Claude Juncker, fiind de părere că acesta „trebuie să vină cu propuneri pentru relansarea bugetului european”.însă, pentru președintele Eurogrupului - structură informală din care fac parte miniștrii de Finanțe din zona euro -, summi- tul european organizat joi la Hampton Court (Marea Britanie) nu va scoate Uniunea din criză.„Dincolo de eșecul constituțional și bugetar, Europa traversează o criză existențială profundă, gravă și care durează de mai mulți ani”, a opinat Juncker.„Chiar dacă vom cădea de acord asupra unei analize mai amănunțite asupra marilor interese europene, acestea vor rămâne închistate”, a adăugat Jean-Claude Juncker.

Cer protecție Statelor Unite
B Avocații care îl apără
pe Saddam Hussein 
solicită gărzi de corp 
americane.

Londra (MF) - Echipa de a- vocați care îl apără pe Saddam Hussein solicită gărzi de corp americane, după ce unul dintre ei a fost răpit și executat de o grupare armată.Generalul Hussein Aii Kamal, viceministru de Interne, a anunțat că au fost luate măsuri pentru asigurarea securității avocaților după răpirea

și asasinarea lui Saadun al- Janabi, unul dintre apărătorii lui Saddam. Doi membri ai e- chipei de apărare a fostului dictator susțin că ceilalți 12 a- vocați au respins propunerea de a li se asigura securitatea prin intermediul gărzilor ministeriale. Ministerul este controlat parțial de Consiliul Suprem pentru Revoluția Islamică din Irak, partid șiit care are cele mai multe locuri în Adunarea Națională. Armata sa paramilitară, Brigada Ba- dr, este acuzată că operează ca detașamente care ucid.

Lider militar ucis de israelieni
Tel Aviv (MF) - Armata israeliană a anunțat că Luai Saadi, liderul militar din Cisiordania al Jihadu- lui Islamic, a fost ucis în timpul unor ciocniri violente care au avut loc duminică noapte, în orașul Tulkarem din Cisiordania.Luai Saadi era liderul a- ripii militare a grupării Ji- hadul Islamic, din Cisiordania. Potrivit postului Radio Israel, el a condus celula care a organizat o serie

de atacuri împotriva unor obiective israeliene, inclusiv atacul cu bombă, din februarie, la o discotecă din Tel Aviv, și atentatul sinucigaș din centrul comercial Netanya, din lima iulie.Surse militare israeliene au afirmat că palestinienii au deschis focul asupra lor în timp ce înconjurau o casă, în cadrul unei operațiuni desfășurate în tabăra de refugiați din orașul Tulkarem.
CUVÂfflW.
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• Vernisaj la „Forma". Artistul plastic Torino Bocaniciu, va deschide miercuri, 26.10. 2005, la Galerile de Artă „Forma" Deva, la ora 16.00, cea de-a zecea expoziție personală. Expoziția, intitulată „Timp... Contratimp", cuprinde cele mai recente lucrări de pictură, teracotă și metal ale artistului. (S.B.)
• Licitație. AVAS încearcă a doua oară să Privatizeze Haber Hațeg prin licitație cu strigare, în data de 4 noiembrie. La precedenta licitație s-au prezentat două firme, dar ofertele lor au fost de două ori mai mici decât prețul de pornire. (C P.)

Executați silit pentru datorii
■ Firmele cu datorii la 
fondul de Sănătate 
sunt amenințate cu 
executarea silită.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Daniel I. Iancu
daniel.iancu0informmedia.ro

La raport!... 
De țară!

Deva - Pentru deblocarea fondurilor din Ministerul Sănătății, Eugen Nicolăescu, ministrul de resort, a cerut executarea silită a datornicilor. Dacă la nivel național Sănătatea are de recuperat aproximativ 1,4 miliarde RON, nici în județ sumele de recuperat nu sunt de neglijat. Potrivit site-ului Ministerului Finanțelor, datoriile hune- dorenilor la sănătate se
Executarea rău-platnicilor ar putea elimina subfinanțarea din sănătate

In raportul de țară ce va fi dat în vileag 
azi, UE, deși fericită că ne poate primi cu 
gripă aviară cu tot la sânu-i larg de piață 

comună, e totuși îngrijorată. Și, după câte 
știm că ne poate pielea, nu văd de ce n-ar fi! 
Oricum, cică progresele noastre au atins cote 
așa de-nalte că am ajuns să vedem din nou 
coada (sau, mă rog, ceafa) bulgarilor. Așa că 
acum nici UE nu mai poate desluși cine-i pe 
ultimul loc, da' ne spune răspicat ce avem de 
făcut. Lucrurile nu sunt noi, însă ne place 
nouă să ne dăm fuduli de urechi și să le au
zim de mai multe ori...

apropie de 100 milioane RON și vor intra în sfera executărilor silite ale Direcției de Finanțe Publice Hunedoara. între marii datornici la Sănătate se numără CNH Petroșani, cu 75 milioane
RON, Minvest Deva, 1,2 milioane RON, Devamin, cu 659.013 RON, și Ecomin Deva, cu 225.000 RON. „Ca urmare a aplicării modalităților de

executare silită la contribuabilii rău-platnici, volumul încasărilor pe primele 9 luni ale acestui an s-a ridicat la 608 milioane lei RON, față de
(Foto: Traian Mânu)anul precedent creșterea fiind de peste 87 milioane lei RON, adică cu 16,80%”, precizează Lucian Heiuș, director DGFP Hunedoara.

Economiștii - șefi în Sănătate

In primul rând cică trebuie să căscăm 
ochii la graniță, că prea intră toți ca-ntr-o 
țară pustie. Bineînțeles că asta nu trebuie să 

se petreacă-n același timp cu întinderea 
mâinii sau cu crăparea discretă a buzunarului 
de vameș ce se vrea apărătorul spațiului 
Schengen. Apoi nu lipsește nici eterna 
poveste cu ciomăgeala autorităților împotriva 
fraudei și corupției,, domeniu în care. Româ
nia a înregistrat un binemeritat și’răsunător 
succes săptămâna trecută prin demisia soției 
domnului Cocoș. Și pentru că tot suntem la 
denumiri aviare, UE ne arată obrazul cu 
degetu' că nu prea avem un sistem eficient 
de control veterinar pe piața internă. în con
cluzie, avem de adoptat măsuri urgente în 
vreo șapte domenii. Urgente, e doar un fel 
de-a spune. Pentru că în limbaj neaoș, asta 
înseamnă că mai pot s-aștepte...

■ Medicii spun că 
pachetul legislativ din 
sănătate este gândit 
pentru un economist.Deva (I.J.) - De la lansarea pachetului legislativ pentru reforma sănătății, protestele și nemulțumirile au început să se audă din toate părțile. Lumea medicală este indignată de schimbările radicale anunțate de ministrul Sănătății.„Legea sănătății este făcută de un economist și nu este gândită din punctul de vedere al medicului. Dacă în Franța și Germania economiștii ajung în urma unui curs

manageri de spital, la noi nu cred că e normal ca după un curs de șase luni un economist să poată ști ce se întâmplă într-un spital”, susține dr. Dan Florea, directorul Spitalului Județean Deva, și consideră că spitalele ar trebui conduse de o firmă specializată de management.Potrivit acestuia, legea are și părți bune. „Este normal ca un director de spital să nu poată fi șef de secție, fiindcă nu poate obține indicatori de performanță superiori cu două responsabilități. Apreciez ca nerealistă legea pentru că un medic este normal să dețină orice funcții sala rizate”, spune Florea.
Căldură de la rezerva de stat

Cer reducerea cotei TVA
Deva (C.P.) - Uniunea Națională a Patronatului Român propune introducerea în noua variantă a Codului Fiscal a unor prevederi care să permită diminuarea cotei TVA în domeniul construcțiilor la 5% precum și plata TVA numai la încasare. „UNPR atrage atenția și asupra faptului că impozitarea cu 2% din prețul de vânzare al locuințelor care se vând înainte de trecerea»• a 3 ani de la dobândirea lor va duce la nedeclararea corectă a valorii tranzacțiilor, respectiv la diminuarea încasărilor la bugetul stat

ului. Măsura va duce la o discriminare privind tratamentul proprietății, cei interesați putând evita plata impozitelor printr-un simplu contract de promisiune însoțit de o chitanță de mână”, ne-a declarat Andrei Chirică, asistent PR- UNPR. în ceea ce privește impozitarea clădirilor în funcție de suprafața construită, măsura va avea repercusiuni atât asupra agenților economici cât și asupra persoanelor fizice, pentru că decizia favorizează exclusiv autoritățile locale.

Delegație din UngariaDeva (D.I.) - în aceste zile autoritățile județene primesc vizita unei delegații maghiare oficiale din județul Vas, regiune înfrățită cu județul Hunedoara. Vizita se axează pe promovarea culturii și a obiceiurilor tradiționale din cele 2 județe înfrățite.

P» MLuMUl» bl Corvitv ocbuc*

■ Combustibilul, rezer
vă de stat,de la Mintia 
va încălzi aparta
mentele din Brad.

Loredana Leah_______________
Io redan a. leah@ informmedia.ro

Brad - Deși, la ora actuală, stocul de combustibil pentru iarnă ajunge pentru numai 30 de zile, autoritățile locale au făcut demersuri pentru contractarea unui credit, în valoare de 2 milioane dolari, cu garanție guvernamentală, pentru a se reuși achiziționarea întregului necesar de păcură. „Până la acordarea creditului, am primit aprobarea de a prelua cu titlu de împrumut combustibilul aflat

în rezerva de stat de la Termocentrala Mintia. După primirea creditului, vom acoperi ceea ce s-a consumat de la rezerva de stat și vom cumpăra restul de com-
M.................
La 1 noiembrie 
fș începe furni
zarea energiei 
termice către 
toate aparta
mentele și școlile

Aurel Circo

Brădenii trebuie să-și achite datoriile (Foto Traian Mânu)

.....................................Mbustibil necesar pentru ieșirea din iarnă. Cele 2 milioane dolari ar fi suficiente nu doar pentru asigurarea căldurii pe timp de iarnă, dar și

pentru furnizarea apei calde menajere pe timp de vară”, • spune viceprimarul Aurel Circo.
Plătiti-vă datoriile!Lipsa de lichidități pentru cumpărarea combustibilului se datorează faptului că Acva- calorul avea de recuperat, la

începutul lunii, peste 40 de miliarde lei vechi de la datornici. „S-a recuperat foarte puțin din datorii. Insist ca populația și agenții economici să-și achite restanțele pentru că, altfel, ne vom confrunta cu imposibilitatea de a asigura căldura pentru sezo nul de iarnă”, spune Circo.
UAnUAH cujAK

•tcXmț. H tfeRnbUL iu(...

Caricatură de Liviu Stânilă

Fier vechi
■ Vagoanele încărcate 
cu fier vechi au fost 
identificate în stația 
CFR Călan-Băi.

Clara Păs___________________
clara.pas@infarmmedla.roDeva - Comisarii Gărzii Financiare Hunedoara au avut informații că transportul de fier vechi destinat combinatului siderurgic din Hunedoara nu ar avea acte de proveniență. Din acest motiv vagoanele au fost indisponi- bilizate în gara Hunedoara, unde s-au efectuat verificările legale. „S-a constatat că fierul aparținea unor societăți co-

colectat ilegalmerciale înregistrate în județul Mehedinți, cu sediul social în Strehaia. Acestea colectaseră fierul în județul Hunedoara, deși nu aveau puncte de lucru autorizate de către Prefectura județului. Pentru aceasta s-a dispus confiscarea celor 143 de tone de fier vechi și s-a aplicat o amendă contravențională în sumă de 25 de milioane de lei”, a declarat comisarul-șef Florian Șerban. Garda Financiară Hunedoara va verifica întreaga activitate desfășurată de cele două societăți în județul nostru. Se estimează că valoarea fierului vechi colectat ilegal ar fi de circa o iumătate de miliard de lei Flnrian Corhan

Omagiu lui 
CrișanDeva (S.B.) - Sfârșitul săptămânii va aduce în zona Ribiței bucurie pentru urmașii celor mai iubiți dintre moți, Horea, Cloșca și Crișan. Manifestarea, care are loc în fiecare an în localitatea Crișan, prin care se aduce un omagiu eroului, marchează, duminică, 30 octombrie 2005, împlinirea a 220 de ani de la moartea lui Crișan și cuprinde depunerea de coroane la bustul lui Crișan, vizitarea Casei Memoriale a eroului.

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
daniel.iancu0informmedia.ro
informmedia.ro
mailto:clara.pas@infarmmedla.ro
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Ziua Armatei Române
1825 - S-a născut compozitorul Johann Strauss (foto),
supranumit regele valsului.

1881 - S-a născut pictorul, sculptorul, 
gravorul și ceramistul spaniol Pablo 
Picasso (m. 8 aprilie 1973).
1921 - S-a născut Mihai I de Româ
nia (Hohenzollern Sigmaringen), rege 
al României între 1927-1930 și Intre 
1940-1947.

1M0 - Primul transplant de cord din România a fost efec
tuat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București,

Calendar religios
Sf. Mc. Marcian și Martlrie; Sf. Mc. Vale

rian; Sf. Tavita

Deva (S.B.) - Cei doi sfinți au slujit pe lângă pomenitul sfânt mărturisitor și patriarh Pavel. Marcian era citeț și Martirie era ipodiacon. Amândoi erau notari care scriau toate învățăturile și faptele patriarhului lor, prin care întăreau dreapta credință. Ei mai erau și mari propovăduitori ai cuvântului lui Dumnezeu și slujitori ai Bisericii. După izgonirea și moartea Sfântului Pavel, începătorii de eresuri au îndreptat otrava lor asupra celor doi ucenici ai săi, Marcian și Martirie. în această zi se mai face pomenirea Sfântului Mucenic Anastasie, care de bunăvoie s-a dat în mâinile păgânilor, la chinuirea cea pentru Hristos.
Energie electrică
Sunt programate întreruperi In furnizarea energiei 
electrice:
10.00 - 14.00 Deva: Str. M. Eminescu (parțial - la case, 
de lângă Cimitir până în Dacia), Str. Crișan, Cloșca, Flo
rilor
08,00 - 18.00 Zona Ghelar: Dăbâca, Hășdău, Dealu Mic, 
Vălari, Mladin, Toplița, Goleș.

Gaz metan__________ ______________________ _
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 în Deva, Str. I. Corvin bl. M, Sc. B, 
Aleea Salcâmilor, bl. 31, Sc. A

Apă__________ ________________________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva.
08.00 - 14.00 , Str. Delavrancea nr. 1 (cu închiderea 
Stației de Pompe Cetate), Str. A. Vlaicu, Cetății, A. Ipătes 
cu, Gh. Lazăr.

Afecțiuni 
ale inimii

Au Inima 
neagră înnegurat 

bl inimă
1 Prima la 

mutică 

Baltici

chinul 
inimii

StutNazS 
Hm

Urmă Lasg te 
inimi

1 f Y Y

Rău la 
inimă ► Mereu la

Inlmăl ►
Cu musca 
m câduli

Careu 
muncit

T
Esența 

de aloe!

Vase cu 
coada
Ini mă 

pustiei

► Y

Floare 
albastră ► Aduce 

ploaia ►
Au inima 
deschisă

In floarea 
viețfi

Curse! 
Intre ifcwiă 
bătăi de 

inimi

► A scoate 
capul

Hamac 
goli

T
Dă și ei 
o bere

f Mures
auto
Face 

cât trei

PY

A bucura 
inbna
Bâtafe 

de inimi

► Y
Puse în 
ramă!

f 'K Parcelă

Aproape 
de inimă

► T

Tale de 
viespel ► V Cadența 

inimii ►
Cu intuia 

bună A lovi

jr

! Y

Ocolesc 
casele

►
1

Inimă

Inimă de 
bărbat!

Sub sol

-ântec de 
leagăn ►

Soluția integramei din numărul 
precedent: C-S-A-V- 
PASTARNAC - SA - LINTE - 
ATLETE - RA - RARA - NAP - 
GATA - BOIA -.VA - SERE - ME
- BUM - G - TAIA - AUR - AER
- VARZA - P - DP - CEAS - APE- 
U - RIAL - MA - SB - ZMEI

TELEFOANE UTILE
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091 <:
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

21 mart.-20 apr.

Deși vă veți strădui să păstrați măsura, mai scăpați câte 
un gest sau o vorbă care ar putea tulbura apele. încercați 
un rol de mediator sau lucrați la propria imagine.

21 apr .-20 mai

încercați în zadar să faceți un compromis ca toată lumea 
să fie mulțumită. Conflictele cu rudele râmân în continuare 
deschise, iar cele cu persoana iubită se acutizează.
21 mai-20 iun.

Un sentimental ca de obicei. Cu toate că vă bucurați 
sprijinul unor persoane importante, ar fi bine să nu 
încredeți în toate promisiunile.
21 iun.-20 iul.

I

de 
vă

cu

I

Bulversat de o veste surprinzătoare, veți trata totul 
nepăsare și ușurință, fiind mai degrabă interesat de o viață 
paralelă realității.
21 iul.-20 aug.

Cel mai bine vă veți simți în prima parte a zilei, când capa
citatea de concentrare și puterea de muncă se vor îmbina 
în mod fericit.

21 aug.-20 sept.

Este posibil ca un prieten să vă propună să plecați într-o 
excursie, dar faptul că nu aveți bani vă face să vă simțiți 
irascibil.

21 sept.-20 oct.

Munciți și vă străduiți să fiți pe fază cu proiectele în care 
v-ați implicat de curând. Totuși, neîncrederea în activitățile 
care impun răspunderea financiară vă neliniștește.

21 oct.-20 nov.

Aveți nevoie de puțin ajutor și vă gândiți să apelați la pri
eteni, dar este recomandabil să vă consultați și cu 
partenerul dvs. Pentru că sunteți un pic prea subiectiv în 
alegere.

21 nov.-20 dec.

Se pare că exagerați în dorința dvs. de a obține câștiguri 
financiare ușoare. întrebafi-vă dacă merită să vă sacrifi
cați timpul liber!

21 dec.-20 ian.

Curajul vă poate aduce astăzi mai mult decât diplomația, 
pentru că, la negocierile dure la care veți fi nevoit să luați 
parte, partenerii sunt duri și imuni negocierii, concesiilor.

21 ian.-20 febr.

Faceți investiții reușițe pentru casă sau achitați unele taxe. 
Rudele se .opun propunerilor dvs. pentru o întâlnire cu 
prietenii în timpul liber;

21 febr.-2O mart.

Visați la călătorii senzaționale și la locuri pline de mister. 
Trebuie să luptați cu dvs. pentru a vă păstra imparțialitatea 
și a reveni cu picioarele pe pământ.

f

i
I

I

7:00 Jurnal TVR
Sport Meteo

7:55 Euro-dispecer
8:00 Isabel, to căutarea 

iubirii
8:55 Prieteni la insă
9-30 Teleshopping 

10K» Sănătate 
pentru toții 
(reluare) 

11:00 lartă-măl
(reluare)

1225 Euro-dispecer
1230 Nocturne (r) 
1330 Desene

Oanimate
14:00 Jurnal TVR

Sport Meteo
1430 Teleshopping
15:00 Alege viațal

Drogul înseamnă 
moartei

1530 Legendele automobilis
mului

16:00 Kronica Emisiune în 
limba maghiară

16:55 Baschet masculin: 
Asesoft Ploiești - Cholet 
Basket, med din 
Eurocup

19K» Jurnal TVR Sport Meteo

20:15 Prim plan
21:00 812 -Șoimii 

Carpaților. 
Documentar 
realizat de 
Andreea Marin și Călin 
Vrabie

22:15 Documentar 
23K» Jurnalul TVR 
23:30 Memorialul 

durerii:
0 istorie care nu se 
învață la școală

030 Spionii
130 Generația 

contra (r)
220 Jurnalul TVR (r)
330 Prieteni 

la masă (r) 
4:00 0 altă viață

H(comedie romantică, 
SUA 1995)

5:25 Alege viața I
(reluare)

5:55 Destine
Sseaete

6:30 în gura 
presei

7K» Observator 
; 8K» Canalul 

de știri 
10K» în gura 

presei (r) 
! 1030 Concurs 

interactiv 
- 12:15 Dădaca 
! 13:00 Observator

Cu Simona 
Gherghe Cele 
mai proaspete 
știri din țară și 
de peste hotare 

1345 Divertisment
Genialii: 
Draga 
Olteanu 
Matei (r) 

16:00 Observator 
1645 Anastasia ▼ 
1745 9595 - 

te învață 
ce să fed. 
Cu dr. Cristian 
Andrei 

; 19:00 Observator
Sport 
Meteo

I
' 20:15 Din dragoste Cu Mircea 

Radu
22KK Secretul Măriei 

s 23K» Observator
OK» Arta de a înșela (come- 

I3die, SUA 1989) Cu: 
John Ritter, Vincent 
Gardenia, Alyson Reed, 
Chelsea Field. Zach Hut
ton este un bețiv, un 
scriitor alcoolic a cărui 
viață se pare că a luat-o 
razna. Este încă 
îndrăgostit de fosta 
soție, pana de inspirație 
îl împiedică să-și ter
mine ultimul roman și, 

{ In mod repetat, are tot
felul de probleme cu 

! legea, fostele prietene și
prietenii lor geloși

■ 2K» Concurs Interactiv 
! 3K» Observator (r) 
• *00 Dădaca (r) 
1 430 Anastasia (r) 
: 530 9595-te tovață ca să

7K» Știriie 
Pro TV 

9:10 Omul care 
aducea 
caftea 

9:15 Tânăr și 
Etoeliniștit (r) 

10:15 Doctorul 
0de suflete (r) 

11:15 Dispăruți 
Sferă urmă (r) 

12:15 La Bloc 
S(s, r) 

13:00 Știrile Pro IV 
1345 Zâmbete 

totr-o pastilă 
14:00 Foc dincer (acțiune, 

! * «SUA 2001) 
! 16:00 Tânăr și 

VEpelinlștit
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

17:00 Știrile 
Pro TV 

17:45 Teo
■ 19K» Știrile

Pro TV
I

; 2tt15 Jaful (acțiune, 
licoprod., 2002) Cu: ’ 

Stephen Dorff, Natasha
! Henstridge, Bruce 

Payne, Steven Berkoff. 
0 gașcă de spărgători 
jefuiesc băncile folosind 
5nowboard-uri și skate- 1 
uri și tot felul de alte j 
sporturi extreme. Acum, 
însă, în afara poliției, pe 
urmele lor se află și 

j Ț" mafia iar distracția 
începe să se îngroașe 

22:15 La Bloc
23 K» Știrile PRO TV 

; 2345 Walker, 
polițist texan 

030 Omul care
aduce ctfta 

j 1300 Știrile W)TV (r)

■ 2:00 Jaful (acțiune, coprod.,
,32002, r)

*00 Chestiunea zilei 
430 Promotor (r) 

rV\z4w««l An aiiflaAa fr\

6K» Băieți duri (comedie, 
HSUA, 1986)

7:45 Cinema, cinema, dne- 
ma Episodul 43

8:15 Jaf to stil italian 
Blțacțiune, SUA, 2003) 

10:QȘ Reuniunea (comedie,
”SUA, 2003). Cu: Eugene 

Levy, Catherine O'Hara 
1140 Vedete la Hollywood: 

Nicolas Cage 
12:05 Cei Hei mușchetari 

'“(aventuri, SUA, 1993). 

Cu: Kiefer Sutherland 
13:50 Regele Soare (romantic, 

“Danemarca, 2005). Cu: 
Nikolaj Lie Kaas, Niels 
Olsen, Birthe Neumann, 
Lotte Andersen, Thomas 
Bo Larsen. Regia: 
Tomas Villum Jensen 

15:15 Prizonierii timpului 
jj(fantastic, SUA 2003).

Cu: Paul Walker
17:10 Antwone Fisher 

ia(dramă, SUA 2002). Cu: 
Derek Luke

I 19:10 Jaf to stil Italian 
afecțiune, SUA 2003).

Cu: Mark Wahlberg

21:00 Sub pământ S.R.L Ep.
S47: Probleme de familie 

t 22:00 Deadwood Ep. 8: 
, s fâSuferința copiilor 

<3:00 ' triatanll (dramă, SUA, 
02003). Cu: Nicolas 

Cage, Sam Rockwell, 
' Alison Lohman, Bruce 

\ltman, race McGill, 
Jenny O'Hara, Steve 

. Eastin. Regia: Ridley 
Scott 

î 0:55 Dacă aș fi bogat..
făcomedie, Franța, 2002). 

' 1 Cu: Jean-Pierre Dar- 
roussin

235 Antwone Fisher
; I3(dramă, SUA 2002). Cu: 

Derek Luke, Denzel 
Washington

430 Martorii (thriller, Marea 

<3 itanie, 2002). Cu: 
; > Christina Ricci, loan 

Gruffudd, Kerry Fox, 
Stephen Dillane, Simon 
Russel Beale, Robert

07K» Maria Bonita (film serial) ; 
0755 Teleshopping 0830 Cezar Î 
și Tipar 09K» Rebelii (film seri
al, r) 10:00 Tonomatul DP 2 
1140 Pasiuni (s) 1235 Inspec
torul Linley (film serial, r) 1330 
Teleshopping 1*00 Desene ani
mate 1430 încurcăturile lui Zack 
(film serial) 15:00 împreună în ț 
Europa 16K» Tribuna partidelor ’ 
parlamentare 1635 Jurnalul TVR 
17K» Rebelii (film serial) 18K» , 
Jurnalul Euronews 18:15 Euro- 
dicționar 1830 Mărturii 19K» 
Moștenitoarea (film serial) 20K» 
Trăsniți din Queens (film serial) 
2030 Mistere și mituri ale se
colului al XX-lea 21K» Lumea de 
aproape 2130 Jurnalul TVR 
22K» Jurnalul Euronews 22:15 
Romeo și Julieta (dramă, Marea 
Britanie, 1994) 00:05 Stargate 
SG-1 (film serial) 01:00 Auto 
Club (r) 01:30 Trăsniții din 
Queens (film serial, r) 0200 întâl
nire fatală (thriller, SUA 1994)

10:00 Teleshopping 10:15 
Cupluri celebre la Hollywood 
(r) 1130 0 noapte furtunoasă 
(comedie, România, 1943, r) 
1345 Desene animate: Poke
mon 1445 Viața la Casa 
Albă (s, r) 16:00 Cleopatra 
2525 (s) 17:00 Croiți pe 
măsură 19:00 Cleopatra 2525 
20:00 în cel mai rău caz (d) 
21:00 Jack, agent secret (s) 
22K» Viața pe cont propriu 
00K» Cristi TaDără pe ei 01:15 
0 femeie drept răsplată

10K» îngerul păzitor (s) 11K» i 
Știri 11:00 Mozaicul zilei 13.-00 
Ora de știri 1*00 Srpski ekran 
1430 Unser Bildschirm 15:00 
încântare (s) 16:00 Vară aven
turoasă (s) 17:00 Știri 17:05 
Mari reformatori maghiari 
17:20 Rămâi cu noii 17:30 
Cronică catolică 18K» 12+ 
1830 Știri 1838 Știri regionale 
18:50 Discuții între generații 
1925 Povești 19:55 Vecinii (s) 
2030 Știri 21:05 Portrete (s) 
21:40 Muzică din filme 22:05 
Dr. Șefu' Mare 23:00 Marți

08K» Sport cu Florentina 08:05 
Teleshopping 0840 Călătorii în 
lumi paralele (s, r) 0940 Sun
set Beach (s, r) 1040 Oamenii 
vorbesc (r) 11:30 Tele Ron 
1230 Teleshopping 13:00 Gar- 
ito (I) 1*10 Teleshopping 1445 
Garito (II) 16:05 Dragoste șl 
putere (s) 16:45 Oamenii 
vorbesc 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (s) 18K» Focus. Sport. 
Meteo. Cu: Cristina Jopescu ’ 
19:00 Camera de râs 19:30 Da 
sau nu. 20K» Frankenstein 
2230 Focus Plus 23:15 Da sau 
nu Cu: Virgil lanțu 00:00 
Călătorii în lumi paralele 01:00 
Focus 02:00 Guinness

07K» Jurnal de dimineață 0730 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
1030 Teleshopping 1130 Tara 
Iu' Papură Vouă (r) 12:00 
Teleshopping 13.-00 Ochi negri 
(r) 1*00 Jurnalul de prânz 1430 
jara Iu' Papură vouă 15:00 * 
Miezul problemei (r) 1630 Ochi 
negri (s) 1730 Naționala de bere 
18:30 Jurnalul de seară 19:20 
Sport Național TV 1945 Jara Iu1 
Papură Vouă 20K» Dezacord 
în șase puncte (dramă, SUA 
1993) Paul este un tânăr de 
culoare încântător, fost pușcăriaș 
22:00 Miezul problemei 23:30 
24 de ore Național Tv 0030 Mi- t 

zerabilii (dramă)

07:00 Sfatul casei 07:25 Bună 
dimineața, Ungaria10755 Mok- 
ka 10K» Sodă 11K» Teleshop 
1225 Salome (s) 13:00 Joc 1*00 j 
Attila, împăratul hunilor (f) 1550 > 
Cărările iubirii (s) 1620 Anita 
(s) 1655 Charlie (s) 17:55 Al 
șaptelea cer (s) 21:15 Multimi
lionar 1930 Știri, meteo 20K» > 
La bine și la rău (s) 2030 Activ 
21:10 Columbo (polițist, SUA, t 
1975) 2230 Hoțul de oase (hor
ror, coprod., 2003). Cu: Scott t 
Bairstow, Rachel Shelley, War- j 
rick Grier, Patrick Shal, Andre 
Weideman 00:10 Universul fil
mului 0045 Bună seara, j 
Unoarlal 01:10 Hâde (s)

06:00 Micuțul Frijolito (s, r) 
08:00 Trupul dorit (s, r) 09:15 
De 3X femeie 11:00 Amazoana 
(s) 12:00 Valentina, grăsuța 
mea frumoasă (s) 14:00 
Legături de familie (s) 15:30 
Micuțul Frijolito (s) 17:20 
Rețeta de Acasă 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
Acasă 1830 Inocență furată (s) 
20:30 Lacrimi de iubire (s) 
2130 Trupul dorit (s) 2230 De 
3X femeie 00:00 Poveștiri 
adevărate (r) 01K» Lacrimi de 
iubire (s, r) 02:00 De 3X femeie 
(r) 03:15 Legături de familie (s, 
r) 04:15 Amazoana 05:00 
Poveștiri adevărate (r)

07K» Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10K» Lumea cărților 
10:15 Euromaxx 1040 Jet Set 
10:50 Calendar ecumenic 11K» 
Briefing 12:00 Emisiune religioasă 
1230 Teleshopping 13:05 Un nou 
început (d) 1335 Fan X. Video- 
dipuri 1350 Jet Set 1*35 Eurob- 
Ihz: Cinema 15:00 Teleshopping 
1535 Euroblltz: Arta 16K» Nașul 
(r) 18:00 6I Vine presai 20K» 
Supraviețuitorii (acțiune, SUA 
2000) Cu o sută de ani în urmă, 
un lanț de evenimente devasta
toare se abate asupra Pământu
lui, viețuitori încearcă să schimbe 
cursul evenimentelor 22K» Nașul 
2345 Știri

REALITATEA
06:00 Realitatea de la 06:00 
06:45 Trezirea la realitate 10K» 
Realitatea de la 10:00 11:00 
Deschide lumea (reluare) 1130 
Realitatea bursieră 13:15 
Deschide lumea (reluare) 15:15 
Realitatea medicală 16K» Rea
litatea de la 16:00 17:15 
Orașele României 1745 Editorii 
Realității 1845 Realitatea zilei 
20:15 100% Cu Robert Turces- 
cu (talk show) 21K» Realitatea 
de la 21:00 2145 Bani 
europenl/Românl/Orașe/ Bani 
de buzlunar 22K» Cap și pajură 
23K» Politica, fratel 2330 Știri 
00K» Realitatea de la 00:00

06.30-07.00 Observator -
Deva (r)

16.30-16.45 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

0845 Călătoria inorogului 
(aventuri, SUA 2001) 
- prima parte

10.30 Copacul fermecat 
(dramă, SUA 1999)

12.15 Prietenii (comedie, 
SUA, 2001)

14.00 Fiicele lui McLeod (s)
14.45 La început a fost 

cuvântul (dramă, 
SUA, 2000)

16.30 Călătoria Inorogului 
(aventuri, SUA, 2001)

18.15 Copacul fermecat 
(dramă, SUA 1999, r)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Jessica (dramă, Aus

tralia, 2004). Partea a 
doua

2245 Brigada de poliție (s) 
2345 Evadare din Colditz

06.00 Apocalipse ale anti
chității

09.00 Mașini de viteză
10.00 Confruntarea fiarelor
11.00 Mistere
12.00 Vânătorii de mituri' 
13.00 Chimie culinară 
14.00 Apocalipse ale anti

chității
15.00 Mașini de viteză 
16K» Zborul

- 17.00 Mașini la superlativ 
18.00 Competiția 

mașinăriilor
19.00 Cele mai mari 

superlative
20.00 Vânătorii de mituri 
21.00 Un nou Seul
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Plata căldurii dă bătăi de cap• Venituri. Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara i-a fost distribuită în acest an suma de 2,8 milioane lei noi ca urmare a lichidării patrimoniului debitorilor aflați în procedura prevăzută de Legea falimentului. (C.P.)• Insemex. La 55 de ani de activitate a INSEMEX Petroșani, instituția organizează simpozionul internațional SESAM 2005, aflat la ediția a ll-a. Desfășurat între 16 și 18 noiembrie 2005, cu sprijinul Universității Petroșani, simpozionul va fi prezidat de dr. ing. Constantin Lupu, director general al INSEMEX. (IJ.)
Prețtsi cariMmnți
Luroil
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Motorină Euro3 1,12 lei/l
Benzină Premium 3,48 lei/l
Benzină fără plumb t'F uroluk) 3,45 lei/l .; 1

OMV
Benzină fără plumb 3,52 lei/l
Benzină Eco-Premlum 3,54 lei/l
Benzină Super 100 3,93lei/l

i

Benzină fără plumb 3,45 lei/l
■brbMI Eco 3,48 lei/l
Benzină Top Premium (99+) 3,78 lei/l
Motorină Super-Euro ' 3,26 lei/l

O DSV supraveghează târgurileDeva (L.L.) - Vânzarea-cumpărarea animalelor, în afara exploatației de origine, ’ este permisă numai dacă animalele sunt identificate și datele de identificare sunt introduse în baza de date a Sistemului Național de Identificare și înregistrare a Animalelor. Orice tranzacție trebuie însoțită de formularul de mișcare eliberat de medicul veterinar oficial sau împuternicit. Medicii veterinari împuterniciți vor elibera noul formular de împuternicire începând cu data de 1.11.2005. Direcția Sanitar-Veteri- nară Hunedoara precizează că târgurile de animale pot funcționa doar dacă: îndeplinesc condițiile legislației sanitar-veterinare; sunt autorizate sanitar-veterinar; dețin un cod de exploatație; figurează în baza de date; sunt sub supravegherea unui veterinar.

■ Noul sistem de tari
fare a căldurii solicită 
consens între furnizor, 
distribuitor și beneficiar.

Clara PAs___________________
clara.pas4inf0rmmedia.ro

Deva - Conducerea Calor va convoca o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor de proprietari și ai Termocentralei Mintia pentru a stabili modalitățile de punere în practică a noului sistem de tarifare a energiei termice. „Dorim să discutăm deoarece aplicarea sistemului de plată de tip binom presupune plata eșalonată pe mai multe luni. Iar în această situație nu doresc să ne trezim că Termocentrala Mintia ne percepe penalități pentru neplata la termen a facturii de enegie termică livrată lunar. Este posibil să solicităm, legat de acest subiect, o hotărâre de Consiliu Local”, a declarat loan Cristea, directorul Calor Deva.
Tarif monom sau binomConsumatorii vor putea alege fie să achite tariful monom (plata integrală), fie unul din cele două tarife de
Patru legi pentru tineri

SC FPM ROM SRL DEVA- 
ÎN INSOLVENȚĂ 

ADMINISTRATOR JUDICIAR 
* QUANTUM LICHIDĂRI SRL 

Dos. 89/2005- 
Tribunalul Hunedoara

NOTIFICARESe convoacă adunarea creditorilor SC FPM ROM SRL Deva, dos. faliment 89/2005, în data de 18 noiembrie 2005, ora 13, la Tribunalul Hunedoara, cam. 203, cu ordinea de « zi prezentarea raportului administratorului judiciar cu propunerea de intrare în faliment.Este admisibilă votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public, comunicată prin orice mijloace și înregistrată la tribunal cel mai târziu în 15 nov. 2005.
(33043)

■ Tinerii parlamentari 
au bătut palma pentru 
patru legi pentru 
tineret.

Iha Jurcone__________________
11ra.jurcone3infom1media.ro

Deva - Cu ce-i ajută autoritățile locale, ce fonduri pot obține, unde există centre de informare și ce înseamnă să fii tânăr fac obiectul a patru legi de tineret la care au contribuit și parlamentarii de Hunedoara, Monica Iacob Ridzi și Cosmin Nicula.Lășați de izbeliște de prea multă vreme, tinerii din România își vor putea obține drepturile pierdute odată cu
Cursul valutar

Devenii pot opta pentru plata integrală sau eșalonată a facturii de energie termică (Foto t Mânui):tip binom (plata eșalonată). Tariful binom are o componentă fixă de apă caldă pentru consum, calculată în funcție de numărul de camere ale locuinței, și un alt ele
„decesul” fostului UTC. „Dezbaterile pe cele patru legi au început la 10 octombrie și sperăm ca ele să fie aprobate de Parlament înainte de 
W.....  *•
Când a fost vorba 
de tineri Pig
mentării și-au 
pierdut culoarea 
politică.

Karoly Borbely, 
președinte ANT

...........................nvacanța de iarnă”, a declarat Karoly Borbely, președintele ANT, aflat în vizită la Deva.Potrivit acestuia, tinerii trebuie sprijiniți în înte
rjtraararara î rrimana uhhwici vevuț

județul Hunedoara vinde la 
îfdtație BHăfc® ranfliatra de

162 mcfegși <7 mc cireș.
BrasetecUa gl lidtația mb 

rara loc la Otte de M.IUDOL 
era 10.00, B sediul PrimărîeL 

Relații Ia tela&mil 
0254/775.010. 

ment fix, pentru încălzire, calculat în funcție de numărul de camere și suprafața locuinței.Furnizorii de energie termică sunt obligați să solicite 
meierea unei afaceri prin credite și chirii subvenționate de stat.
Centre de informare„în țară există 37 de centre de informare pentru tineret, din care doar 25 funcționează. Vreau să înființez 10 centre noi în care tinerii să beneficieze de consiliere în orice domeniu. Tinerii au fost neglijați și trebuie să își recâștige drepturile. Cele patru legi la care au contribuit și parlamentarii hunedoreni vor alinia România la legile Uniunii Europene”, susține Borbely. în județ există un singur Centru de Informare pentru Tineret, la Petroșani. 

igent vânzări, pentru filiala Deva

Quadrant ftmroq Beverages, imbuteliamrul Pepsi, 
Prigat, Liptc j tee Tea și Un» Munților, caut» 

nersoane dinamice și motivate pentru postul Je:

Cerințe:
• Expei <enp pe un post similar;

• Abilități de prezentare, negociere și 

comunicare;
• Capacitate de lucru în condiții de stres.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un C.V. 
b adresa de e-mail: nepsis iiool@peDsiint.ro sau la fax: 

021/335.97.35.

(3
27

91
)

consumatorilor până la mijlocul lunii noiembrie să opteze pentru unul dintre tipurile de tarifare, care va rămâne în vigoare timp de un an de zile.
Solicitare

Deva (C.P.) - Vicepri mărul Devei, loan Iniș- coni, a solicitat sprijinul comunității oamenilor de afaceri pentru a sponsoriza editarea Unei hărți a municipiului. „Sper să primim același răspuns favorabil pe care oamenii de afaceri l-au dat și alunei când a fost editată harta turistică a județului Hunedoara”, a adăugat viceprimarul.

loan Inișconi

Primăria Orașuiui Simeria
organizează licitație publică în vederea 

vânzării unui imobil în suprafață totală de 
168 mp (suprafață construită 91,26 mp și 
teren în suprafață de 76,74 mp), situat în 
Simeria, Str. Atelierului, nr. 31, identificat 
prin C.F. nr. 613 - Col Simeria, nr. topo 
255/68/4, 255/68/4/111, aflat în propri
etatea privată a orașului Simeria.

Prețul de pornire a licitației este de 57.000 
RON.

Licitația va avea loc la sediul Primăriei 
Orașului Simeria, în data de 01.11.2005, 
ora 10,00.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei Orașului Simeria, str. Avram 
lancu, nr. 23, tel. 0254-260005 sau 0254- 
261891, int. 108.

S.C. QUANTUM LICHIDĂRI S.R.L. DEVA, desemnată lichidator al SC REMPES SA DEVA, în dos. 1467/2005 al Tribunalului Hunedoara, anunță vânzarea unor utilaje de prelucrare prin așchiere și deformări plastice, utilaje de ridicat, utilaje tehnologice pentru produs aer comprimat, aparate de sudură. Lista acestora se poate obține direct la tel./fax 0254-231.680 sau pe site-ul www.liquidation.ro: 
opțiunea «căutare»Vânzarea va avea loc prin licitație publică cu strigare, în data de 16 noiembrie 2005, ora 10, la sediul S.C. REMPES S.A. din DEVA, str. Dr. Victor Șuiagă, nr. 1. Utilajele pot fi văzute la aceeași adresă (persoană de contact ing. BUSCA MIRCEA, tel. 072V261.442). Garanția de participare la licitație este 30% din valoarea utilajelor licitate și se va vira în contul RO76WBAN2511000022505057 deschis la San Paolo IMI Bank Deva, până în data de 15 noiembrie 2005. Ofertanții vor depune, până în data de 15 noiembrie 2005, ora 16, la sediul lichidatorului, documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se achiziționează de la S.C. QUANTUM LICHIDĂRI S.R.L. cu sediul în Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc. 4, ap. 44. în cazul neadjudecării unor utilaje, licitația se va repeta în zilele de 23 și 30 noiembrie 2005, în același loc, la aceeași oră.Informații la tel.: 0254-231.680, 0723-276.313, 0723- 382.073. Persoane de contact: Alic Deli-Maria și Paralescu

clara.pas4inf0rmmedia.ro
11ra.jurcone3infom1media.ro
mailto:iiool@peDsiint.ro
http://www.liquidation.ro
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• Incendiu. în garsoniera lui Ion H., situată pe Aleea Brazilor, a izbucnit un. incendiu, în care au ars bunuri în valoare de 2.000 lei RON. Focul a fost stins de către pompierii din Uricani, stabilindu-se drept cauză un reșou improvizat, lăsat nesupravegheat în priză. (M.T.)
• Accident. Pe raza localității Tâmpa, conducătorul unui autoturism Oltcit, Ervin L, de 33 de ani, din Simeria, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice și fără să se asigure, a efectuat o manevră de întoarcere, surprinzând și accidentând grav pe Natalia S., de 43 de ani, din localitate. (M.T.)
• Biciclist rănit. Conducătorul unui autoturism Audi A4, Claudiu R., de 24 de ani, din Deva, nu a adaptat viteza la condițiile de trafic și, într-o curbă periculoasă, a intrat pe contrasens, accidentând ușor pe biciclistul Suraj M., de 19 ani, din Deva, care circula regulamentar. (M.T.)

Apare falimentul la primării
■ Primăriile care se 
împrumută peste 
măsură vor putea fi 
declarate falimentare.

Daniel I. Iancu_______________
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Proiectul de lege propus de Ministerul Administrației și Internelor prevede că o localitate se va putea împrumuta pe viitor cu o sumă echivalentă cu până la 40 la sută din veniturile proprii, față de 20 la sută cât stabilește legea în prezent.Motivul principal este acela de a se permite cofinanțarea unor proiecte europene, însă trebuie să existe posibilitatea achitării ratelor contractate, în caz contrar, la fel ca orice societate comercială, primăriile vor intra în procedura de faliment.Totuși, autoritățile locale nu vor mai fi obligate să mențină fondul de rezervă depozitat la Trezorerie, unde nu se poate acorda dobândă, ci banii vor putea fi depuși la orice bancă. Diferența constă

Mircea Moloț Mircia Muntean

Elena Udrea, blonda după care salivau 
soldați! din garda președintelui, a demi
sionat. Folosită pe post de șefă a consilierilor, 

blonda de la Cotroceni s-a făcut cunoscută 
prin două lucruri. A băgat Norvegia în UE, 
după ce a declarat-o republică, demonstrând 
că habar n-are pe ce planetă trăiește, și prin 
ingineriile financiare purtând marca „Cocoș". 
Mai trebuie amintit faptul că prezența ei la 
Cotroceni l-a făcut pe Andrei Pleșu să demi
sioneze. Scârbit, probabil, de prostia cu care 
se-nconjoară președintele Băsescu.

Motivația E)«nej privind demisia a fost că 
dorește să-l prdtejeze pe președintele Băsescu 
de atacurile din presă și de posibilitatea ca 
omul de rând să îl considere pe marinar pasi
bil de corupție. Ca și cum presa scrie prostii. 
Iar ea se sacrifică pe altarul președințial. Când 
era foarte simplu să vină și să demonteze 
acuzațiile care i se aduc ei și soțului ei.

De aceea, dacă ar fi să-i dăm crezare 
Elenei, ar trebui să ne-ntrebăm de ce 
demisia ei nu a fost înaiptată de la primele 

articole apărute în presă. Iar răspunsul e sim
plu. Pentru că nimeni nu i-a cerut-o. Iar cel 
care i-a cerut acest lucru este aceeași per
soană care a preferat să nu comenteze 
demisia Elenei Udrea.

în faptul că fondul de rezervă va crește de la 5% din bugetul local, cât este în prezent, la 20%.O instituție va fi considerată insolvabilă dacă datoriile pe care nu le poate plăti depășesc bugetul localității pe o pe-rioadă de șase luni.Aceste măsuri sunt necesare deoarece în ultimii ani gradul de îndatorare a locali-

tăților a crescut aproape de un prag critic.Mircia Muntean, primarul municipiului Deva, localitatea cu cele mai mari împrumuturi bancare sau emisii de obligațiuni din județ, s-a declarat extrem de mulțumit de prevederile proiectului.„Legea este extraordinar de bine venită, mai ales că eu, împreună cu primarul Filip

de la Oradea, am făcut propuneri în acest sens. De fapt am propus trei lucruri: falimentul primăriilor care nu- și pot plăti ratele la împrumuturile luate: înființarea , funcției de city-manager, pen| tru a prelua din atribuțiile administrative ale primarilor; și primarii să fie aleși cu șase consilieri pe listă, care să devină viceprimari pe domenii specifice precum economic, sport, administrativ, învățământ etc. Este necesar să se lucreze în echipă. în legătură cu falimentul primăriilor, la Deva nu e nici o problemă, pentru că nu propuneam ceva ce ar fi fost împotriva mea”, a spus primarul municipiului Deva, Mircia Muntean.
Fără comentariiPreședintele Consiliului Județean Hunedoara s-a abținut însă de la orice fel de comentariu. „Deocamdată nu cunosc respectivul proiect de lege, de aceea nu pot să mă pronunț asupra subiectului, însă o să mă documentez”, a precizat Mircea Moloț.

I TA CONTEAZĂ: Este bine ca medicii să fie obligați să plătească rețetele greșite?

T\a. Sancțiunea a Ufost cea care a motivat tot timpul oamenii pentru a-și face meseria mai bine. Sănătatea este prea importantă pentru ca medicii să poată face pe noi experimente și o eventuală amendă i-ar responsabiliza.
Anonim, 
Deva

Prafuctura JMttetuhil Hurottoara:
-Dan Pricăjan, subprefect 10.00-13.00

ConsIBul Județ—n Hunedoara: _______
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Inspectoratul d» Jandarmi Judațean___________
Colonel Sălan Vlarel, comandantul IJJ 12.00-14.00

Priit Muntalptalui Deva  _
Harin Oancea, viceprimar 09 00-12.00

Primăria Munlclpkitut OriWfe_____________
Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

PolWa Munkipluhil Deva ____  _____
Nu are program de audiențe

Pedepse comasate
București (M.F) - Instanța Curții de Apel , București a acceptat, ieri, solicitarea lui Miron Cozma de contopire a pedepselor primite de el pentru mineriadele din 1991 și 1999, fostul lider al minerilor având astfel posibilitatea să facă cerere pentru eliberare I condiționată. Astfel, instanța a acceptat contopirea pedepsei de șapte ani și 11 luni - exe- | cutată deja pentru mineriada din 1991 - cu cea de zece ani aplicată de instanța supremă, în urmă cu aproximativ o lună, i pentru mineriada de la Costești. în aceste condiții, potrivit legii penale, Miron Cozma ar mai avea de executat doar un rest de doi ani și o lună.

j'l

Sigur că da. în acest fel sper că va crește gradul de responsabilitate al medicilor față de viața pacienților. Atunci când individul este obligat să plătească în bani o eventuală greșeală, va face mult mai puține greșeli.
Mariana Colța, 
CASNică, Deva

Atunci când prescriu rețetele medicii au anumite obligații de care de foarte multe ori uită. Cu viața și sănătatea omului nu te poți juca și ar fi foarte bine ca pentru fiecare rețetă scrisă greșit, medicul să plătească o amendă.
Daniel Iacob, 
Administrator, Deva

„Balul Bobocilor 2005" la
Liceul Pedagogic
■ Bobocii de la Liceul 
Pedagogic au fost 
„mângâiați" de aplau
zele celor de la Bal.

Deva (R.I.) - Spectatorii au avut ocazia să vadă cu adevărat un show de calitate, fără a privi scene vulgare sau

lipsite de consistență. Cu toate că s-a respectat’ programul specific pentru un astfel de spectacol, organizatorii, împreună cu bobocii au reușit să dea o strălucire aparte acestui eveniment.Pe șcenă, bobocii au fost ajutați în a-și etala cunoștințele, frumusețea și aptitu-

Da. Cred că unii medici vor fi conștienți de importanța muncii pe care o fac numai atunci când vor ști că eventualele greșeli trebuie plătite cu bani. Când ești sancționat pentru eventualele greșeli, te străduiești să faci totul bine.
Cristiana Iacob, 
CASNică, Deva

Așa ar fi trebuit să fie de la început și fiecare medic să poarte răspunderea pentru ceea ce scrie pe rețetă. Dar cum în România totul este interpretabil, cred că și plata eventualelor amenzi rămâne la latitudinea casei.
Ioan Popa, 
Inginer, Deva

Cele nouă participante la Balul Bobocilor din acest andinile artistice de cei doi prezentatori.Fly Project, trupa care a incendiat atmosfera spectacolului, a pus în mișcare sute de spectatori, care au gustat la maxim ritmul muzicii. După o îndelungă consfătuire, juriul a decis, Miss Pedagogic 2005 a devenit Magda Claudia, din clasa IX-a A.Celor care au organizat spectacolul, Popescu Ioana, Huh Danusia, Elena Stoica, Cristina Rîcean, Jurca Andreea, Cristina Popa etc., le urăm mult succes în lupta -- T*----- 1------- A..1 PrAvnnfatrtrîi cnArfamlulilî

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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Suspendare anulată la apel
■ Cetate a câștigat 
recursul făcut pentru 
anularea suspendării 
terenului pe trei etape.

ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@informniedia.ro

• Replici. După meciul cu Pandurii, £uatronul Alin Simota a spus: „Nu înțeleg de Chirilă folosește jucători care nu au nici o tangență cu Divizia A". La aceasta, tehnicianul lonuț Chirilă a replicat: „Jucătorii despre care spune că nu au ce căuta în teren au făcut 8 puncte, dar întotdeauna cei care nu joacă sunt cei mai buni". (V.N.)
• La Săcele. Jocul FCM Bacău - CS Jiul Petroșani, din optimile de finală ale Cupei României la fotbal, programat să se desfășoare pe 26 octombrie, de la ora 14,00, nd se va mai disputa pe stadionul ICIM Brașov, așa cum s-a comunicat anterior, ci pe stadionul Precizia Săcele, a comunicat ieri FRF. (V.N.)

Deva - Penalizările Comisiei de Disciplină a FRH care a suspendat pentru trei etape terenul și a aplicat o amendă de 20 de milioane lei vechi echipei dentele mis au dificate „în urma reanalizării rapoar-
Cetate, pentru inci- de la partida cu To- fost substanțial mode Comisia de Apel.

H....................................
Am contactat un cabinet de 

avocatură din București și după ce 
le-am prezentat documentele fuziu
nii și matrapazlâcurile FRH și ale 
ANS am fost îndrumat să dan în 

judecată ambele instituții

1'

Marieta llcu, la concurs 
pentru DSJ

Deva (C.M.) - Fosta campioană mondială la săritura în lungime, Marieta llcu, va participa, azi și mâine, la Agenția Națională a Funcționarilor Publici din București, la concursul pentru postul de director al Direcției pentru Sport Hunedoara. „M-am pregătit intens timp de trei luni de zile și sper să obțin punctajul necesar pentru promovarea concursului. Examenul va.consta dintr- o probă scrisă, bazată pe legislație și cunoștințe de specialitate, și un H^erviu în care 7'1 ii £ presta proiectul* managerial”, preciza Marieta llcu, singura candidată pentru postul de director al DSJ. Dacă fosta campioană obține punctajul necesar în termen de 15 zile va fi numită în postul dorit de Gheorghe Florian, președintele ANS.

Marian Muntean, 
Finanțator Cetate Deva—..............—telor arbitrilor și a documentelor Jandarmeriei s-a constatat că arbitrii nu au fost loviți. în aceste circumstanțe

Maneta llcu

*1

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Vlll-a, 23-24 octombrie: 
Eurolines București - Poli Gomonth Timișoara 2-6; Cos
mos Pitești - MGA București 0-9; Futsal Municipal Con
stanța - Energoconstrucția Craiova 4-4; Clujana Cluj- 
Muhlbach Sebeș 5-2; United Galați - ACS Odorheiu Secui
esc 0-2; ACS3 București - Athletic București 2-2; Silvanus 
Reșița • FC CIP Deva 3-3.
Clasamentul
1. Silvanus Reșița 8 7 1 0 33 - 12 22
2. F.C. CIP Deva 8 6 1 1 46-21 19
3. A.C.S, Odorheiu 7 5 2 0 30- 10 17
4. Athletic București T 8 5 2 1 25 - 18 17
5. Energo. Craiova 8 . 5 1 2 39-31 16
6. M.G.A. Domnești 8 3 2 3 35S2S« 11
7. F.M. Constanța 8 2 i ■5- 1 31 -27 ■ 11
8. ACS 3 București 8 3 2 3 21 -24 11
9. Clujana Cluj 7 2 1 4 21- 26 7
10. United Galați 8 2 0 6 17-25 6
11. Poli G. Timișoara 8 2 0 6 32-53 6
12. Miihlbach Sebeș 8 1 2 5 15-28 5
13. Eurolines Buc. 8 1 1 6 15 - 31 4
14. Cosmos Pitești 8 1 0 7 10- 38 3
Etapa a IX-a, 30-3' octombrie: FC CIP Deva - Eurolines
București.

Clubul Cetate pune la dispoziția galeriei și a altor suporteri interesați un autocar pentru a însoți 
echipa la meciul de la Sânnicolau Mare (Foto Traian Mânu)

> ’FWS
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a fost anulată suspendarea de trei etape a sălii, iar amenda de 20 de milioane a fost redusă doar la 10”, preciza Marian Muntean, președintele clubului Cetate Deva.Totuși Cetate va disputa meeiul, de mâine, cu HCF Piatra Neamț, la Sânnicolau Mare, întrucât conform regulamentului locul de disputare a unei partide se stabilește cu 10 zile înainte și vineri când

s-a anulat suspendarea nu s- a mai putut modifica nimic în privința etapei programate mâine.
Dă și ANS-ul în judecatăîncurajat de decizia favorabilă a Comisiei de Apel, Marian Muntean a declarat că va continua lupta pentru dreptate și va da încă o dată în judecată Federația și în premieră și Agenția Națio-

nală pentru Sport. „Am contactat un cabinet de avocatură din București și după ce le-am prezentat documentele fuziunii și matrapazlâcurile FRH și ale ANS am fost îndrumat să dau în judecată ambele instituții. Tot mai mulți oameni care află despre caz îmi dau dreptate și cred că până la urmă și Justiția va fi de partea mea”, preciza oficialul devean.
Parcurs perfect
■ Divizionara C Dava a 
obținut trei victorii din 
tot atâtea partide dis
putate la Deva.

ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinutginformmedia.ro

Deva - Campioana jude- »țeană din 2004, Dava Deva, și- 
W valorificat din plin avantaj .fpil terenultii propriu în ca? ’dnil turneului de Divizia C pe care l-a organizat, de sâmbătă până ieri, la Sala Sporturilor din Deva.Echipa deveană a reușit un parcurs perfect, obținând victorii clare în toate cele trei partide disputate, la capătul unor evoluții spectaculoase și eficiente. Sâmbătă, în primul joc, Dava a învins cu 7-1 pe

Andrei Conig (la minge) ilustrând superioritatea devenilor în me
ciul CU Silvanus (Foto: Traian Mânu)

Vulturii Dej, iar duminică în partida a doua a dispus cu 14- 6 de Acvila Iași, care înaintea turneului de la Deva ocupa locul I în, clasament.în ultimul meci, disputat ieri, în compania celor de Sil- vanus II Reșița, Dava a avut un moment de ezitare, fiind egalată după ce condusese cu
Portari
Florin Lascu și lonuț Florea;
Jucători de câmp
Corneliu Cățănaș (cpt.), Claudiu 
Mirea (ex- Quasar), Daniel țaga. 
Marian Gavrilă, Florin Stancu, 
Andrei Conig, (toți patru foști la 
FC CIP Deva) Sorin Ciobanu, 
Mlhăiță Carabulea. Sebastian 
Hanciu.

2-0, dar a învins cu 5-2 grație a două goluri reușite de căpitanul Corneliu Cățănaș și a unuia semnat de Daniel Țaga. în urma acestor victorii, echipa deveană a acu
mulat 15 puncte și a urcat pe locul secund în clasamentul Diviziei C, fiind devansată doar de echipa Autoglobus Baia Mare care are șase victorii din șase meciuri.

Crește indisciplina
Deva (V.N.) - Se pare că în fotbalul hunedorean indisciplina își face din ce în ce mai mult loc pe stadioane. Spunem acest lucru, îhtrucît, în ședința de la sfârșitul săptămânii trecute, Comisia de Disciplină a AJF a avut foarte mult de lucru. A fost apreciată de fapt drept cea mai „bogată” din ultima vreme. Iată și câteva sancțiuni aplicate.Cea mai aspră sancțiune a primit-o jucătorul Ciprian Ni- colae Alexa, de la Aurul Brad, în partida cu Dacia Orăștie, acesta l-a lovit cu pumnul pe

arbitrul Cristian Lazăr. Rezultatul? 10 etape suspendare și o amendă de un milion de lei. De asemenea, pentru lovirea cu cotul a adversarului, Cla- udiu Lupea a fost sancționat cu suspendare pentru două etape și amendat cu 200.000 de lei.Pentru incidentele petrecute pe teren, pentru că echipa a acumulat în acest meci cinci cartonașe și pentru ruperea echipamentului și a cartonașelor arbitrului, Aurul Brad a fost sancționată cu o amendă de două milioane de lei.

FOTBIIta / Bhririfa D,
* X. V w'w w C 'v V. V u V V _ w « C V C k. v'u M W V. V V

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a VIl-a, 23 oct.: Min. Aninoasa - Aurul 
Brad 3-0; CFR Marmosim - Victoria Călan 0- 3; Ponorul Vața - Retezatul 
Hațeg 2-3; Metalul Crișcior - Constructorul Hunedoara 2-1; Dacia Orăștie 
- CS Certej 5-1; Univ. Petroșani - Gloria Geoagiu 2-1.
Clasamentul
1. Dacia Orăștie 7 6 1 0 19
2. Victoria Călan 7 5 1 1 19-8 16
3. Minerul Aninoasa 7 4 2 1 16-10 14
4. Universitatea 7 3 3 1 17-11 12
5. Ponorul Vața 7 2 4 1 16-11 10
6. Constructorul 7 2 3 2 13-12 9
7. Retezatul 7 3 0 4 12-16 9
8. Aurul Brad 7 2 2 3 16-14 8
9. CFR Marmosim 7 2 2 3 9-12 8
10. Metalul 7 2 1 4 9-15 7
11. CS Deva 7 1 0 6 8-29 3
12. Gloria Geoagiu 7 0 1 6 6-18 ’ .1
Programul etapei a Vlll-a, 30 octombrie: Gl . Geoagiu - Met. Crișcior; Retezat-
ul Hațeg - Universitatea; Victoria Călan - Ponorul Vața; Aurul Brad - CFR
Marmosim; Dacia Orăștie - Min. Aninoasa; CS Deva Certej - Constructorul.

53% Reducere Economisește cu abonamentul*

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani
CUM TE ABONEZI?

(2.688 lei vechi)

a. Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

m Decupează și completează talonul.«y. Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. Vei fi contactat în cel mult 5 zile.Pentru mai multe detalii sunați lâ 0801 03 03 03 (tarif local).ur

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
MMiiiMRcel mai complet supliment 

IJM de televiziune.

Abonamente

de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)
19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

NumelePrenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

r

LocalitateaTelefon (opțional)

mailto:ciprian.marinut@informniedia.ro
ciprian.marinutginformmedia.ro
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PE SCURT Lucescu - criticat de Robson• Lovit cu monedă. Arbitrul derby-ului AS Roma - Lazio, Gianluca Paparesta, a fost lovit cu o monedă aruncată din tribună de suporterii locali. Paparesta a fost atins în obraz de moneda aruncată în minutul 74 și a întrerupt pentru puțin timp partida. El a fluierat însă rapid reluarea meciului, fără sași facă prea multe probleme. (MF)
• Puncte pierdute. După 9 victorii consecutive, echipa Chelsea Londra a pierdut primele sale puncte în actuala ediție a campionatului de fotbal al Angliei, terminând la egalitate, 1-1, pe terenul ultimei clasate, Everton, formație eliminată de Dinamo București în turul 1 al Cupei UEFA. (MF)
• Scorul etapei. Paok Salonic, adversara echipei Rapid București în grupele Cupei UEFA, a reușit scorul etapei a 7-a a campionatului de fotbal al Greciei, impunându-se cu 6-1, pe teren propriu, în fața lui lonikos Pireu, într-o partidă disputată duminică. (MF)

■ Tehnicianul englez 
i-a remarcat pe Rădoi, 
Paraschiv, Maftei și 
Rada ca cei mai buni.

București (MF) - Tehnicianul englez Bobby Robson, care a asistat, duminică, la partida Rapid - Steaua, scor 0- 0, din etapa a X-a a Diviziei A, a declarat că a remarcat jucători de la ambele echipe.„Mi-a plăcut căpitanul Stelei (Mirel Rădoi). Și nu mărul 22 (Paraschiv) a jucat foarte bine. De la Rapid nu-mărul 24 (Vasile Maftei) a fost inteligent și organizat. De asemenea, mi-a mai plăcut jucătorul
Clasamentele ATP

Londra (MF) - Clasamentele ATP, date publicității ieri nu au suferit modificări importante în partea superioară, cu excepția croatului Ivan Ljubicic, finalist la Madrid, care a urcat de pe locul 13 pe 8. Cei mai bine clasați jucători români în ierarhia ATP Race sunt Victor Hănescu ■ 34 /168 puncte/, Andrei Pavel - 63 /99/, Răzvan Sabău - 119 /30/ și Florin Mergea - 213 /4/, în timp ce în clasamentul Atp Entry, Victor Hănescu ocupă locul 38 /853/, Andrei Pavel - 55 /685/, Răzvan Sabău - 87 /469/, Adrian Ungur - 228 /159/ și Gabriel Moraru - 244 /146/.

FrancezulSebastien Loeb (Citroen Xsara) și norvegienii Petter Solber (Subaru WRT) și | Briton Phil Mills (Subaru Impreza) au urcat pe podium, după ce au câștigat Turul Cor- sicii, din cadrul Raliului Franței.
(Foto: EPA)

3. Andy Raddiek /Sua/ 549
4. Lleyton Hewitt /Australia/ 498
5. Andre Agassi /Sua/ 455
6. Guillermo Coria /Argentina/ 437
7. Nikolai Davidenko /Rusia/ 393
8. Marat Safin /Rusia/ 346____________
9. Ivan Ljubicic /Croația/ 346_________
10. Gaston Gaudio /Argentina/ 3451
11. Mariano Puerta /Argentina/ 339
12. David Nalbandian /Argentina/ 322
13. David Ferrer /Spania/ 299_________
14. Fernando Gonzalez /Chile/ 295
15. Robby Ginepri /Sua/ 289

1. Roger Federer /Elveția/1.245 puncte
2. Rafael Nadal ./Spania/ 953

Purtătoare a torței olimpice

Eliminat prostește
Madrid (MF) - Mijlocașul englez David Beckham a fost eliminat de pe teren, duminică seară, în meciul pe care Real Madrid l-a pierdut cu scorul de 1-2 în fața formației FC Valencia, la fel ca și compatriotul său, Wayne Rooney, de la Manchester United, în Liga Campionilor. în minutul 89, Beckham a primit un cartonaș galben pentru că și-a manifestat nemulțumirea după ce arbitrul Dauden Ibanez a fluierat un fault al coechipierului său Râul. Enervat, englezul l-a aplaudat ironic pe Ibanez și a primit un al doilea avertisment, ceea ce a însemnat eliminarea din teren. La fel s-a întâmplat și cu atacantul lui Manchester United, Wayne Rooney, care a fost eliminat pe 14 septembrie la Villarreal /0-0/, pentru că l-a aplaudat ironic pe arbitrul danez Milton Nielsen, după ce acesta îi arătase un cartonaș galben.

■ Fosta canotoare Elis- 
abeta Lipă va participa 
la „Ștafeta olimpică" cu 
ocazia JO de iarnă.

București (MF) Reputata canotoare va purta flacăra olimpică pe străzile orașului Roma, pe data de 9 decembrie 2005, alături de alte personalități din întreaga lume, invitate la acest eveniment de compania Samsung Electronics, partener al Comitetului Internațional Olimpic. Primul dintre cei 10 000 de alergători care va avea onoarea de a duce torța olimpică pe pământul încărcat de istorie al Italiei va fi maratonistul Stefano Baldini, câștigător al medaliei de aur la Jocurile Olimpice de la Atena.Elisabeta Lipă a fost desemnată de către cunoscuta companie sud-coreeană ca purtă- 

cu numărul 6 (Ionuț Rada). Ceea ce a lipsit acestui meci a fost calitatea atacurilor”, a afirmat Robson.
M....................................

Au fost prea multe întreruperi, 
puftii" ocazii și două echipe ner

voase. A fost un meci slab.

Gheorghe Popescu

....................... IIFostul selecționer al Angliei a criticat tactica adoptată de antrenorul rapidist Răzvan Lucescu după ce adversarul a rămas în inferioritate numerică.„în prima repriză am văzut câteva calități cerute de un 

Elisabeta Lipător al torței olimpice, deoarece Samsung Electronics consideră că multipla cam

derby. Jucătorul eliminat a fost un pic stupid, pentru că și-a lăsat echipa în zece oameni. în aceste condiții Rapid trebuia să joace cu un fpndaș mai puțin și cu un atacant în plus. Așa ar fi pus probleme Stelei și ar fi avut o șansă să câștige. Dar presupun că tânărul antrenor al Rapidului nu a vrut să piardă, însă nici nu a câștigat”, a subliniat Sir Bobby Robson.
Un meci slabFostul internațional tomân Gheorghe Popescu a apreciat că nici una dintre cele două echipe nu ar fi meritat să 

pioană este unul dintre sportivii cei mai apreciați din lume, care a promovat valorile olimpismului prin exemplul propriu, făcând parte din elita sportului mondial.
Peste 11.000 de kmPersonalități din sport, business, artă și cultură vor purta torța care va trece prin toate regiunile Italiei, urmând să ajungă la Torino în data de 10 februarie 2006, la ceremonia deschiderii Jocurilor Olimpice de iarnă. Din România, va mai participa la acest eveniment și Octavian Mora- riu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.Cei 10.000 de purtători ai torței vor alerga în total 11.300 de kilometri, timp de 64 de zile, prin 61 de orașe ale Italiei. Crăciunul „olimpic” va fi sărbătorit în Palermo, iar noul an, la Napoli. 

câștige meciul de duminică, * pe care l-a calificat ca fiin t unul slab.„Am văzut și meciuri mai ■ bune. Au fost prea multe întreruperi, puține ocazii si două echipe nervoase. A'( jt un meci slab. Nici una dintre echipe nu merita să câștige. Rapid ar fi trebuit să profite de avantajul omului în plus. Nu cred că arbitrul a dezavantajat vreuna dintre echipe, doar că a întrerupt meciul de prea multe ori. Trebuia uneori să se facă că nu observă anumite lucruri, pentru că era un derby”, a mai adăugat internaționalul Gheorghe Popescu.

Susține 
fotbalul

București (MF) - Ministrul Finanțelor Publice, Sebastian Vlădescu, consideră că este necesar un sistem coerent pentru rezolvarea problemei taxării cluburilor de fotbal. Acest sistem trebuie să includă eventuale stimulente care să servească la dezvoltarea fenomenului sportiv în România. Ministrul a făcut aceste considerații, duminică, într-o întrevedere cu vicepremierul George Copos și conducătorii unora dintre cluburile de fotbal din diviziile A și B, convocată de vicepremier cu scopul discutării problemelor privind datoriile cluburilor de fotbal.
f

Kenianul
Christopher 
Toroiticn a 
câștigat cea 
de a XXII-a 
ediție a Mara
tonului 
orașului 
Guadalahara, 
eu timpul de 
2 ore, 17 
minute și 6 
secunde.

(Foto: EPA)

„Tudor și-a făcut datoria"
București (MF) - Dumitru Dragomir, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a declarat după meciul dintre Rapid București și Steaua București, din etapa a 10-a a Diviziei A-Burger la fotbal, că arbitrul Alexandru Tudor și- a făcut datoria atunci când a întrerupt meciul de două ori, din cauza obiectelor aruncate de spectatori, din tribune.„Alexandru Tudor a vorbit cu mine în timpul jocului, iar eu i-am spus să respecte regulamentul, dar că ar fi bine să nu suspende meciul, pentru că la partidă asistă și președintele țării, Traian Băses-

jocul”, a spus Dragomir. „Au fost acte de indisciplină vizibile, iar pe viitor ar trebui să nu mai existe astfel de manifestații. Este o chestiune de educație pentru acești oameni care aruncă în teren cu obiecte, sunt niște infractori. A fost aruncată în teren o bucată de scaun, care putea să reteze capul unui jucător sau să-l lovească mortal. La astfel de incidente, jocul trebuie oprit, așa cum a făcut arbitrul Tudor, chiar dacă lumea a spus că a exagerat. Eu cred că și-a făcut pe deplin datoria, atât el, cât și observatorul de meci”, a afirmat
Spaniolii! Rafael Nadal a câștigat Turneul de tenis 
de lă Mi Li ! lnvingându-1 în finală pe croatul Ivan 
Ljubicic cu scorul de 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 și 7-6. (Fota: epa)
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Vând ap. 1 cameră (01)

• vând camerâ de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ran, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)

• apartament plus două uscătorii, parter, zona 
Magazinul Tineretului. Tel. 0723/514133 sau 
235570, după ora 19.
• Brad, Str. Libertății, nr. 14, bl. A5, etaj 1. Relații 
la tel. 612734, orele 8-18.
• circuit, etaj 3, Dacia, contorizări, repartitoare, 
gresie, faianță, balcon închis, preț 83.000 ran, 
negociabil. Tel. 0740/178252.

u. • • decomandate, zona Lido, etaj 5/7, centrală 
jJJktemnică termopane, gresie, faianță, balcon 
“mare, vedere spre cetate, preț negociabil. Tel. 

0740/956131.
• Hațeg, In Bucura 2, etaj 2, centrală termică, 
amenajat. Tel. 0254/777402.
• parter înalt, Dorobanți, 2 focuri, repartitoare, 
contorizări, stare bună.Tel. 221726,0724/621235.

• parter, centrală termică, îmbunătățiri, bloc 
cărămidă, vedere în ambele părți, bun pentru 
cabinete etc., accept schimb, în zonele 
Trandafirilor, Magnoliei, Al. Patriei. Tel. 220211, 
217888.
• semidecomandate, contorizări, gresie, 
faianță, apometre, repartitoare, gaz, parchet, 
hol,"balcon mare, interfon, Bălcescu, etaj 1 din 
10, preț 830 milioane lei, negociabil. Tel. 222374, 
221828
• Simeria îmbunătățiri, parchet, gresie, faianță, 
centrală, bucătărie modificată, preț550 milioane 
lei. Tel. 0721/446708,0723/686162.
• iagent,48 mp, Bărcea Mare, preț negociabil, 
gaz în bloc, fără intermediari. Tel. 0254/231750.

• lagent, Deva, Al. Streiului, bl. 66, sa 1, ap. 62, 
decomandate, centrală, calorifere, instalații 
sanitare noi, termopan, spoturi, ușă schimbata, 
gresie, faianță, parchet, 410 milioane, neg. Relații 
la adresă.
• vând sau schimb apartament 2 camere deco
mandate, contorizări, bloc cărămidă, etaj 1, 
interfon, acoperit cu tablă, balcon închis plus 
diferență, negociabil. Tel. 0723/933333.

•zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat, mobilă ia comandă, modernă. Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/9B5256. (ROCan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, par
chet, gresie, faianță, apartament foarte îngrijit, 
585 mii., neg. Tell. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrala, împăratul Traian, parchet modi- 

' ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel.
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață, decomandate, etaj 1, par
chet, balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000) 
•zona Micro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală Cre et 1, decomandate, 
centrală termică, amena prețneg.Tel.235208 
0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Micro, semidec., modificat, faianță, 
gresie, centrală termică, rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană, preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contoriat, apo- 

M metre, 2 balcoane, bine întreținut, fX îmbu-
4. nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 

620356 (Rocan 3000)

• zona Horea, dec., et. 3 din 4, balcon închis, 
contorizări apă, 56 mp, bloc BCA și cărămidă, 
preț 13 mid., tel. 0745/159608 (Mimason)

• zona b-dul Decebal, dec., et. 1 din 4, balcon 
închis, gresie, faianță, model nou, termopane, ct 
55 mp, l,35mld„ tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona centrul vechi, et. 3, sdea, fără 

" îmbunătățiri, contorizări, gaz 2 focuri, debranșat
termic, apometre, liber, 47 mp, 980 mii., tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona B-dul Bălcescu, et. 1, sdec., parchet, 
gresie, faianță, contorizări apă, gaz, liber, 50 mp, 
845 rnil., tel. 0745/164633. (Mimason)
• zona Morița, parter cu balcon închis, beci, baie 
cu geam, contorizări, 50 mp, preț 890 mii., tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Assistent Manager 
care să implementeze politica, procedurile și strategia 

companiei în punctul de lucru Deva

Responsabilități:
' • Să implementeze strategia de dezvoltare a companiei
• Să coordoneze echipa de conducere și să raporteze 

situația către directorul executiv (CEO)
• Să contribuie la realizarea obiectivelor economice ale 

companiei

Cerințe:
• Fluent scris și vorbit engleză
• Studii / cursuri de management (recomandat)
• Raportează direct și muncește în strânsă legătură cu 

CEO
• Abilitați deosebite de comunicare: încrezător în sine, cu 

gândire flexibilă
• Inițiativă și capacitate de a lucra în condiții de stres
• Orientat spre rezultate și spre performanța în afaceri
• Gândire strategică, abilități de conducere și aptitudini 

pentru lucrul în echipă
• Excelente aptitudini pentru PC (MȘ Office, Outlook)
• Dispoziție pentru călătorii: carnet de conducere cat, B

Ce oferim este o slujbă de mare provocare profesională în 
cadrul unei echipe tinere și energice, într-un ambient 

■•teodern și deschis, cu un salariu motivantși posibilitatea
Ji 4ică a dezvoltării profesionale.
$acă considerați oferta noastră atractivă, trimiteți-ne o 
fotografie, o scrisoare de intenție și un CV în engleză ia 
următoarele coordonate: Sălăgean Adrian, e-mail: 
adrian.salagean@informmedia.ro, telefon: 0254/211275, 
sau 0720/400453.
Doar aplicanții aleși vor fi chemați la interviu.

i

• zona Liliacului, dec., et. 1, mici îmbunătățiri, 50 
mp, preț 1,050 mid., tel. 0745/253413. (Mimason)

• zona Gojdu, sdec., et 4, acoperit cu tablă 
gresie, faianță, contorizări, balcon închis, beci, 
baie cu geam, parchet stejar, liber, 860 mii., tel. 
206003,230324. (Mimason)
• AL Moților, et. 1, bloc cărămidă, bucătărie 
Tdificată. baie amenajată, contorizări, liber,

‘ 620 mii, tel. 0745/640725. (Mimason)
•Zamfirescu, dec, parchet, contorizări, balcon, 
et 4,845 mii., tel. 0745/253413. (Mimason)
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)

• fără îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet, bucătărie modificată, totul 
contorizat zona Minerului, preț 820 mii. neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona Decebal, etaj intermediar, decomandate, 
60 mp, 2 balcoane, termopan, parchet bou, 
gresie, faianță, modificări, apometre, gaz 
contorizat, repartitoare, preț 140.000 RON, tel. 
0723-251498,232808. (Fiesta Nora)

• zona Creangă, decomandate, vedere în 2 părți, 
balcon închis, boxă, contorizări, parchet preț 
95.000 RON, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, circuit balcon închis, vedere 
în 2 părți, apometre, gaz contorizat parchet, 
gresie, faianță tel. 0726/685654,232808 (Fiesta 
Nora)
• zona Astoria, bine întreținut parchet, gresie, 
faianță contorizări, geam la baie, preț 73.000 
RON, tel. 0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, decomandate, parchet gresie, 
faianță apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, preț 
negociabil sau schimb cu apartament 3 camere 
în zona Liliacului, Decebal, piață se oferă 
diferență tel. 0723/251498 232808. (Fiesta Nora)

• zona L Maniu, parter, vedere în 2 părți, ideal 
pt birouri - sediu firmă cu centrală terrhică 
bine întreținut preț negociabil sau schimb cu ap. 
2 camere, zona centru vechi, preț 120.000 RON, 
tel. 0723/251498 232808 (Fiesta Nora)

• zonă ultracentrală, decomandate, vedere în 2 
părți, balcon închis, boxă contorizări, parchet 
preț 95.000 RON, tel. 0723/251498 232808 (Fiesta 
Nora)
• zona Uliacuhd, etaj 1, decomandate, 55 mp, 
apartament tip standard, preț 105.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona piața centrală zonă liniștită cu alei, etaj 
1, interfon ia scară balcon mare, apometre, gaz 
2 focuri, apartament tip standard, ocupabil în 24 
ore, -urgent-, tel. 0788/165703, 232808 (Fiesta 
Nora)
• zona Micro, etaj intermediar, decomandate, 
centrală termică modificări, parchet laminat, 
gresie, faianță preț 58.000 RON, tel. 0745/302200, 
232809. (Fiesta Nora)
• zona Decebal, decomandate, 60 mp, 2 bal
coane, 1 închis, amenajat deosebit, vedere la bu
levard sau schimb cu ap.3camereînzonăbună 
fără amenajări, ofer diferență tel. 0788/165703, 
232808 (Fiesta Nora)

• zona diacului, dea, contorizări, ocupabil ime
diat, preț 990 mii., neg, tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical eta, 
preț 1,2 mid., neg., tel, 211587, 0745/253662. 
(Evrika) _______.;
• zona Progresul, et. Intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat preț 1 mid., neg, tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• urgent, zona Al. Streiului, centrală termică et 
intermediar, dea, îmbunătățiri, preț 510 mii, 
neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Decebal, etaj bun, dec, CT, 2 balcoane, 1 
baie, gresie, faianță parchet preț 120.000 RON. 
Tel. 224296,0788/361.782. (Garant Consulting)

• zona Scărișoara, sdec, contorizări, uși, 
geamuri noi, inst. sanitare noi, gresie, faianță 
parchet, preț 79.000 Ron. Tel. 224296, 
0788/361.782. (Garant Consulting)
• dea, bucătărie, baie, faianță, balcon, 
contorizări, bd-ul Decebal, preț 103.000 Ron, 
0741/154.401. (Garant Consulting)
• Sdec, buc, baie, balcon, zona Gojdu, preț 
104.000 Ron, 0741/154.401(Garant Consulting)

• zona Dunărea ■ Hunedoara, bucătărie mare, 
parchet, gresie, preț 390 mii, tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona Ificro 4 - Hunedoara, et intermediar, 
parchet, contorizări, preț 520 mii, tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Eminescu ■ Deva, semidea, apometre, 
gaz contorizat balcon închis, mobilat preț 800 
mii, neg, tel. 745374, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• urgent, zona Al. Streiului, contorizări, dec, 
parchet gresie, faianță, parter, preț 460 mii. neg, 
tel. 211075, 0726/130557, 0745/666447.(Mondial 
Casa)
• dea contorizat, et intermediar, zonă centrală 
fără îmbunătățiri, urgent, preț 1,2 mid, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent, dea, et. 2, zonă bună 54 mp, balcon 
mare închis, contorizări complete, preț 840 mii, 
neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• urgent, dea, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță contorizări complete, repartitoare, 60 
mp, et. 1, zona Lido, preț 990 mii. neg, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• decomandate, st 55 mp, balcon închis, 
contorizări, parchet Zamfirescu, preț 85.000 
RON, tel. 223400,0741/120722,0721/436384. (Casa 
Betania)
• etai 2, proaspăt renovat balcon mare la 
bucătărie, parchet, contorizări, Bălcescu, preț 
77.000 lei, tel. 223400,0741/120722,0724/169303. 
(Casa Betania)
• decomandata st 60 mp, balcon, parchet 
contorizări, gresie, faianță Al. Neptun, zonă 
ultracentrală preț 96.000 lei, tel. 223400, 
0741/120722. (casa Betania)
• contorizări, repartitoare, balcon, parchet, 
merită văzut Minerului, preț 70.000 lei, neg., tel. 
223400,0741/120722. (Casa Betania)
• decomandata 65 mp, 2 balcoane, etaj 2, 
parchet, contorizări, 22 Decembrie, zona Cecului, 
preț 110.000 RON, tel. 223400, 0740/914688. 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 3, balcon închis, contorizări, str. Bejan, 
zona Orizont preț 57.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• Deva Str. 22 Decembrie, et6, decomandate. 
Preț 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva ultracentral, semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări. Preț 
950.000.000 ROL negociabil. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva zona Gării, hol central, centrală termică 
amenajat, bun pentru privatizare. Preț 
1.230.000.000 lei vechi sau 123.000 Ron, nego
ciabil. Tel. 0746-225726, 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonă bună nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent zonă bună plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandata contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, 98 mp, etaj 1, zonă centrală preț 1350 mid. 
lei, negociabil. Tel. 228615.
• decomandata parter înalt, bloc de cărămidă 
70 mp, parchet, cotitorizări, Dfiva,zo.n? Bâlceșcu, 
preț 135.000 ran, negociabil. Tel. 2L4366. - ,
• Deva zonă bună Tel. 0254/221778.
• Deva zona pieței, etaj 2, preț 1350 mid. lei. Tel. 
236510.
• Simeria urgent standard occidental, zonă 
centrală preț 850 milioane lei. Tel. 0721/446708 
0744/861809.
• wgent to Simeria fără îmbunătățiri, preț 550 
milioane lei. Tel. 0721/446708,0744/861809.
• zona Progresul dec., ușă metalică, apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă, 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et I, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat, preț 14 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358. 
(Rocan 3000)

• zona T. Maiorescu, et. 2, sdec., parchet, 
apometre, fără îmbunătățiri, balcon, ocupabil 
imediat, 875 mii., tel. 0745/253413. (Mimason)
• Uliacuiul parter înalt cu balcon construit 
închis, ct garaj, 1,7 mid., neg, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zona CarpML parter, dec, balcon, contorizări, 
stare bună 78 mp, preț 44.000 euro, tel. 206003, 
230324. (Mimason)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă balcon mare 
închis, centrală termică parchet bine întreținut, 
ocupabil imediat, preț 130.000 RON, tel. 
0788/165702,232808 (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți etaj 1, decomandate, tip stan
dard, boxă 2 bai, 2 balcoane închise, centrală 
termică parchet bine întreținut preț negociabil, 
tel. 0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona Uliacuiul etaj intermediar, decoman
date, 2 băi, centrală termică termopane, balcon 
închis, parchet, gresie, preț 155.000 RON sau 
SCHIMB cu apartament 2 camere, fără 
amenajări în zonă centrală cu diferență tel. 
0723/251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona LiEacului, modificat din ap. 4 camere, 
decomandate, amenajat 2 balcoane, bine 
întreținut, preț 46.000 euro, tel. 0788/165703, 
232808 (Fiesta Nora)

• foarte urgent et. 3, zona Minerului, cu centrală 
terrhică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță ocupabil în timp scurt, preț 830 mii., tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg, tel. 0745/253662..(Evrika)
• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et 1,98 mp, bine împărțit 
dec, hol mare central, gaz 2 focuri, parchet rară 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid, neg., tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)

• zona Micro 6 ■ Hunedoara bloc cărămidă gaz 
2 focuri, parchet preț 220 mii, tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona Micro 2 - Hunedoara et intermediar, 
dea, 2 băi, 2 balcoane, preț 850 mii, tel. 745374, 
072Q/542223. (Partener-Hunedoara)
• zonă centrală 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță parchet, preț 55.000 euro, neg. Tel. 
224296,0788/361.782. (Garant Consulting)
• decomandata contorizări, parchet, gresie, 
faianță vedere în 2 părți, Eminescu, preț 185.000 
RON, neg, tel. 223400,0721/436384,0741/120722C 
Casa Betania)
• decomandata centrală termică proprie, gea
muri termopan, parchet laminat modificări inte
rioare, gresie, faianță totul nou, Gojdu, 132.000 
RON, neg, tel. 223400,0742/0052. (Casa Betania)
• zonă bună et. 3, parchet balcon, centrală, 
preț 790 mii, neg, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)

• urgent dea, 2 băi, 2 balcoane, centrală et 2, 
parchet, gresie, faianță 98 mp, zona Astoria 
preț 1,250 mid, neg, tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• dea, contorizări, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă ocupabil imediat preț 1 
mid, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent sdea, zona Minerului, et 3, centrală 
termică balcon închis, preț 810 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• Deva str. Carpați, parter, centrală termică 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat. Preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva sir. D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T, parchet laminat ți din stejar, mocheță 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp, preț 1500.000.000 ROL. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• fn Deva zonă bună dec, cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662: (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

• zona LHaculu, dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă me
talică gresie, faianță bine întreținut, et. 2, preț 
52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec, centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• dea, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt. mașină preț 
1,400 mid, neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• se oferi ap. 3 camere, zona I. Maniu, utilat, 
mobilat amenajat recent pentru pretențioși, 
preț 250 euro/lună tel. 0745/302200,0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zona Micro 7 ■ Hunedoara et intermediar, gaz, 
parchet preț 420 mii, neg, tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• zonă excelență contorizări, termopane, garaj, 
boxă o cameră la mansardă preț 72.000 euro, 
tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• etaj 2, decomandate. 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță contorizări, Zamfirescu, preț 170.000 
RON, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (Casa 
Betania)
• etaj 8 decomandate, centrală termică proprie, 
st 100 mp, gresie, faianță parchet laminat, 22 
Decembrie, preț 55.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)
• Deva L Creangă modificat în 3 camere, ușă 
metalică geamuri termopan, baie de 12 mp, 
mobilă de bucătărie la comandă balcon închis 
cu termopan, garaj. Preț 2.200.000.000. lei, nego
ciabil. Tel. 0746-225726, 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Vând case, vile (13)

• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării centrală termică grădină prețXZmld 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728.
• Deva 2 corpuri, 6 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, beci, sobe teracotă pe gaz, 1100 mp, bună 
pentru privatizare. Tel. 219780,0743/099316.
• Deva2corpuri,centrală termică garaj,anexe, 
750 mp. Tel. 224543,0722/347512,0724/392793.
• Deva Câlugărenl, 3 camere, bucătărie, hol 
central, cămară beci, curent trifazic, gaz metan 
4 focuri, sobe teracotă, grădină preț negociabil. 
Tel. 0727/439632,0723/149344.

• Deva zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548

•zona Horia 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-UO mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

• zona piață - Hunedoara, 2 camere, gaz 2 
focuri, apă curentă pivniță 180 mp, 600 mii., tel. 
745374,0720542223. (Partener-Hunedoara)
• Deva 4 camere, bucătărie, baie, garaj, 700 mp, 
teren, apă gaz, canalizare, preț 80.000 euro, neg, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

• 6 camere, centrală termică proprie, baie, 
canalizare, zonă semicentrală, Deva preț 
115.000 euro, neg, tel. 223400, 0742/005228 
0724/169303. (Casa Betania)
• casă 2 camere, centrală termică proprie, 
bucătărie, baie, cămară curte, zona liceelor, 
Deva preț 72.000 euro neg, tel. 223400, 
0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• casă 3 camere, curte+grădină st 1800 mp, 
baie, instalații de apă în casă șosea asfaltată la 
15 km de Deva preț 39.000 euro neg, tel. 223400, 
0742/005228 0720/387896. (Casa Betania)

• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp', gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia preț 
110.000 lei neg, tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• Deva D+P+l și garaj, zona Calugăreni, 4 
camere, bucătărie, 2 băi, centrală termică 
grădină 500 mp. Preț 120.000 euro. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr casă (14)

• urgerrt, Bălcescu, et. 3/4, sdec, balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1,250 mid, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)

• in Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă, se poate și fără gaz, tel. 211587,. 
0745/253662. (Evrika)
• urgent, cu grădină Deva sau Simeria plata 
imediat, tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)

• casă cu anexe și teren, în comuna General 
Berthelot, nr. 6. Tel. 221257,0727/386660.
• casă cu grădină și anexe gospodărești, în 
Pricaz, Str. Principală nr. 151. Tel. 211670.
• urgent, in Bobâlna 4 camere, hol, 2 bucătării, 
parchet, gresie, faianță baie, 1,74 ha pădure, 1,40 
ha arabil, preț 1500 mid. lei, negociabil. Tel. 
0721/446708,261443, după ora 19.
• urgent in Bobâlna casă grădină pomi fruc
tiferi, zonă deosebită preț 550 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0721/446708,0744/861809,261433.
• la 22 km de Deva 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent, teren arabil 
minim ■ 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)

Vând garsoniere (19)

• vând sau schimb urgent, garsonieră Deva 
Kogălniceanu, 56, ap. 8 cu Timișoara și cande
labra antic Relații tel. 0254/232905,220997.

• 34 mp, living plus cameră etaj 1, Al. Moților, 
bloc cărămidă parchet, gresie, faianță baie cu 
geam, amenajată contorizări apă gaz, liberă 
cheltuieli mici, preț 600 milioane lei, negociabil. 
Tel. 227698,0742/564654.
• zona Zamfirescu, dea, etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 millei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256, (Rocan 3000)
• zona Dada bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Mărăștl vedere la stradă liberă 55Q mii. 
lei, neg. Telefoair 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
■ zona Mărăsfi, dec., mobilată balcon închis, et.
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)

• 2 camere, semidec., parchet, baie cu gresie 
♦faianță bloc de cărămidă totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 0721 - 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată (cameră 
♦living), repartitoare, parchet, gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii., tel. 235208; 0724-620358 
(Rocan 3300)
• zona Gojdu, et. 1, st 41 mp, modificată modern, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și. spoturi, preț 820 mii., tel. 235208 
0721-744514. (Rocan 3000) '

• zona Gojdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii., tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

• stare bună în Deva preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• zona Zamfirescu, 40 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută preț 80.000 
RON, sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
Gojdu (central), se oferă diferență, tel. 0723- 
251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Dada decomandată etaj 3, bloc de 
cărămidă parchet contorizări, uși și rame geam

■ noi, modificată preț 43.000 RON, tel. 0788'165702, 
232809. (Fiesta Nora)

• zona Mârâșfi, etaj 3, semidec., tip standard, cu 
balcon, parchet, gaz contorizat, apometre, preț 
55.000 RON, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• apartament 1 cameră confort 1, etaj 2, vedere 
la stradă balcon mare, parchet, gresie, faianță 
modificată contorizări, ocupabilă imdiat, zona 
poliție județ, preț 22.000 euro, tel. 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Dada dec., amenajări, contorizări, 
parchet gresie, faianță este liberă preț 44.000 
RON, tel. 0788/165702,232808. (Fiesta Nora)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferim pL vânzare, în Deva în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Mfcro 6 Nord ■ Hunedoara gaz, baie cu 
gresie, parchet, preț 220 mii, tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• zona Micro 2 ■ Hunedoara dec, gresie, faianță 
gaz 2 focuri, parchet, preț 340 mii, tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• urgerrt, zona Dacia contorizări, parchet, 
gresie, faianță ușă metalică ocupabilă imediat, 
p»e! '30 mii, neg, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• urgent zona Lido, dec, 38 mp, balcon închis, 
parchet gresie, faianță contorizări, repartitoare, 
preț 680 mii, neg, tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• conf. 1, dea, bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, ocupabilă imediat zona B-dul 
Decebal, tel. 0741/154.401. (Garant Consulting)
• sdec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, et. 
intermediar, zona Kogălniceanu, preț 64.000 
RON, 0741/154401. (Garant Consulting)
• confort 1, dec, buc, baie, balcon închis, 
contorizări, zona Artima 0741/154401. (Garant 
Consulting)
• etaj 2, balcon închis, contorizări, Eminescu, 
preț 47.000 RON, neg, tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• etaj l parchet, contorizări, balcon închis, 
Mărăști, preț 65.000 RON, neg, tel. 223400,

' 0740/914688,0721/436384. (Casa Betania)

• etaj intermediar, contorizări, balcon mare, 
Decebal, preț 25.000 euro, neg, tel. 223400, 
0741/120722.0721/577366. rcasa Betania!

Cumpăr garsoniere (20)

• în zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• garsonieră, Deva Micro 15, sau Dacia, ofer 
prețul pieței. Tel. 0746-225726; 0254-213 050. 
(Casa Majestic)

Vând terenuri (21)

• 10 ari, cu cabană și 2 garaje, zona Șoimuș spre 
Boholt, nr. 147 A, preț negociabil. Tel. 
0726/874158
• 10pareeleterena500mp,zonaCăprioara.Tel. 
211124.
• 15 km de Deva 7000 mp, panoramă deosebită 
ideal construcție sau casă de vacanță se poate 
parcela preț 150 milioane lei. Tel. 0723/690946
• 2300 mp teren intravilan, în Deva Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242,

• 24.700 mp teren agricultură și 6000 mp teren 
pentru construcții sau agricultură ambele local
itatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• grădină 2200 mp intravilan, pomi fructiferi, 
localitatea Roșcani, Hunedoara Tel. 541684, 
după ora 16;
• intravilan 500 -1000 mp, zonă neinundabilă 
Simeria Str. Ciocârliei. Tei. 260412.

• intravilan 20 ari, preț 2 euro mp, și extravilan 
16 ari cu 1 euro mp, in Șoimuș, negociabil. Tel. 
0740/021237.

ALPHA

• H’tea pentru construcție casă la Oraca; 
construcție cabană pe drumul de la cimitir și în 
apropiere de statia Peco Gărdean. Tel. 
0254/777402.
• intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta 
Informații, zilnic, tel. 220269,0746/029058 după 
orală
• intravilan, 1 ha situat in Brad, str. Ardealul, cu 
facilități, construcții case, preț 25.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0254/611540,0723/424912.
• intravilan, 1250 mp, la ieșirea din Deva - 
Sântuhalm, cu toate facilitățile, 15 euro mp (mai 
multe parcele). Tel. 0743/011772.
• intravilan, pentru construcții, 1700 mp, preț 7 
euro mp,, zona Bretea Română Tel. 749242, 
0746/047444.
• Simeria 1160 mp, fs 30 m, toate utilitățile, preț 
6,5 euro mp, negociabil. Tel. 0721/446708: 
0744/861809.
• teren intravilan cu casă bătrânească Vețel. 
Tel. 237819.
• teren pentru agricultură construcții de case 
sau agrement la Archia și Almașu Sec. Tel. 
0722/524983,212083.
• teren plus construcții, pe DN 7, localitatea 
Râpaș, între Simeria Veche și Orăștie, 15.000 mp, 
din care 9000 mp intravilan pentru construcții, 
se poate parcela casă 300 mp cu toate utilitățile, 
grajduri 600 mp, platformă 600 mp, preț 265.000 
euro. Tel. 0721/560918,072'1/948212,0741/135659.

• urgent, In Archia ideal pentru casă sau 
cabană cu posibilitate utilități apă gaz, curent, 
cca 50 ari și teren pentru agricultură cca 15 ari, 
preț negociabil. Tel. 215868
• intravilan, zona Zăvoi st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• intravilan, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• intravilan, zona Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă, preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• intravîan, zona Deva st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă, curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• intravilan, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună, 
apă curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• Eminescu, 900 mp, fs 17 m, intravilan, toate 
facilitățile, pt. firme mari, 130 euro/mp, tel. 
0745/640725, (Mimason)
• zona Depozitelor, intravilan, 1500 mp, fs 25 m, 
facilități, parcare, preț 35 euro/mp, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• zona Ceangăi s 715 m, fs 10 m, loc de casă 
toate facilitățile pe teren, preț 37.000 euro, tel. 
206003. (Mimason)

• DN7, intre Magrilap și calea ferată s 2850 mp, 
fs 200 m, preț 23 euro/mp, tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• In Deva mal multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bunăpreț32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• zona Cristur, 1800 mp, teren drept zonă bună 
-preț- IO euro/mp, -tel. 745374. 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• intravilan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
■ zona Simeria după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, Zăvoi 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dacia Deva 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, vizavi de Petrom, st. 2250 mp, fs. 8 
m„ apă. gaz, curent, 2 dramuri de acces, preț 5 
euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• intravilan, Zăvoi M. Sadoveanu, S.T. 3700 mp., 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă, curent, ideal construcție case, preț 25 
euro/mp, tel. 211075, 0740/232043,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• B-dul 22 Decembrie, zona Dacia Service, S.T. 
3300 mp, F.S. 52 m, bun pt. orice activitate, toate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

• intravilan, zona drumul spre Hunedoara st. 
1000 mp., fs 15 m., acces din 2 străzi, bun ptr. 
construcție casă sau activitate comercială preț 
15 euro/mp, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• intravilan, zona prelungirea Vulcan, st. 5000 
mp, fs 30 m, facilități în apropiere, posibilități 
construcție casă preț 8 euro/mp, neg., tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• intravilan, zona Fabrica de Mătase, st. 1500 
mp, fs. 23 m„ toate facilitățile, acces auto, preț 28 
euro/mp, tel. 211075,0747/779751,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• intravilan, Deva str. Vulcan, apă gaz în 
apropiere, st 2870 mp, preț 6 euro/mp, neg. Tel. 
224296,0788/361.782. (Garant Consulting)
• intravilan, Bretea Mureșană curent electric in 
apropiere, st 8700 mp, preț 9000 euro neg. Tel. 
224296,0788Z361.782.(Garant Consulting)
• intravilan in zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 metri, gaz metan, curent electric pe 
teren, stație trafo la 150 metri, apă curentă în 
spatele fabricii de biciclete, preț 6 euro/mp, neg., 
tel. 223400, 0740/914688, 0721/577366. (Casa 
Betania)
• intravilan, Deva 3500 mp, apă gaz, curent, 
preț 7 euro/mp, preț neg., tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
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• urgent, st 10.000 mp, fs mare, la DN 7, toate 
utilitățile, preț 15 euro/mp, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• HravRan, Sântuhalm, între case, st 2.500 mp, 
toate utilitățile pe teren, preț neg., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• Zona Macon, st 4000 mp, fs 28 m, preț 12 
euro/mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

Vând spații comerciale (25)

• front stradal, termopan, totul nou, 
amenajat occidental, preț 26.000 euro, 
negociabil, Brad, Str. Libertății, b|. A7.

• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă, 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob EurObusiness)
• zona L Creangă, 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
• In Deva, 42 mp, apă, gaz, curent, 6.000 euro, 
neg., tel. 0722/564004 ''“rima-lnvest)

(mobile chirii (29)

• închiriez cameră la cămin, Deva, Dacia, preț 
13 milioane lei/lună. Tel. 0720/303467.
• închiriez urgent apartament 2 camere, 
centrală termică, parțial mobilat, în Simeria, sau 
schimb cu garsonieră plus diferență. Tel. 
0722/582097,0744/861809,0720/505771.
• MwfezvM P+l, zona cetate, 4 camere, scară 
interioară, living 45 mp, 2 băi. bucătărie, pivniță, 
garaj încălzit, curte, grădină bucătărie vară 
ideal locuință sau sediu firmă Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
etaj 1, zonă centrală mobilat, utilat, ocupabil 
imediat, centrală termică preț 130 euro. Tel. 
0745/582117,231284.
• ofer spre închiriere apartament 2 Camere, 
mobilat, contorizări, lângă Inspectoratul Silvic 
Deva, preț 100 euro plus garanție. Tel. 
0726/904898.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
parter, centrală termică pe gaz, contorizări, 
mobilat, cablu, Hațeg, str. O. Densusianu, bun 
pentru privatizare, preț negociabil. Tel. 770735, 
770367,0722/876141.
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• ofer spre închiriere casă 2 camere, intrări 
separate, contorizări, curent trifazic, ideal sediu 
firmă depozit, prestări servicii Deva, Str. Cernei, 
nr. 10. Tel. 0723/288282.
• ofer pentru închiriere garsonieră mobilată 
contorizări, Deva, preț 70 euro/lună Tel. 
0721/055313.
• ofer spre închiriere garsonieră 30 mp, deco
mandate, mobilată zona Mărăștiul Nou, preț 23 
milioane lei. Tel. 0745/253413.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată și 
utilată contorizări, Deva, zona Dacia, preț 70 
euro/lună Tel. 0740/013971.
• ofer spre închiriere garsonieră zona 
Dorobanți, etaj 1, decomandate, mobilată 
utilată centrală termică preț 110 euro/lună Tel. 
0740/013971.
• ofer spre închiriere spațiu comercial 
amenajat, în Hațeg, Str. Progresului, nr. 1,70 mp, 
preț negociabil. Tel. 770735,770367,0722/876141.
• primesc In gazdă elevă sau angajată 
nefumătoare, serioasă preț 13 milioane lei, taxe 
incluse. Tel. 0724/373664,0723/702557.

ANUNȚ
Agenția Națională Antidrog, instituție centrală a administrației publice de 

stat, scoate la concurs în vederea încadrării, la Centrul de prevenire, 
evaluare și consiliere antidrog al județului Hunedoara 

o funcție de personal contractual (medic) 
și o funcție de personal contractual (educație - învățământ).

Concursul se va desfășura in perioada 07.-11.11.2005, ora 9.00, la Centrul de Studii Postuni
versitare al MAI din București, Șoseaua Olteniței, nr. 158 - 160, Sector 4.
Concursul va consta într-o probă scrisă (specialitate și limbă străină), o probă practică pe calculator 
și un interviu.
Cererile de participare la concurs adresate președintelui Agenției, împreună cu dosarul de candidat 
se vor depune, până la 31.10.2005, la I.P.J. Hunedoara - Serviciul management resurse umane.
Persoanele care doresc să participe la concurs trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele 
condiții:
- să aibă cetățenie română;
- să fie absolvenți cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior pentru: 
personal contractual (medic) - în specialitatea medicină generală sau psihiatrie; ■ 
personal contractual (educație - învățământ) - în specialitățile: științele educației, juridice.
- să fie declarați apți medical și psihologic;
- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru 
săvârșirea de infracțiuni;
- să cunoască foarte bine o limbă străină de circulație internațională;
- să aibă cunoștințe de informatică și abilități de lucru pe calculator.

NOTĂ
1. Rezultatele concursului, la fiecare probă, se apreciază cu note de la 1 la 10;
2. Fiecare probă se consideră promovată atunci când candidatul a obținut minim nota 5.00;
3. Potrivit reglementărilor în vigoare pentru a fi încadrați în funcții de ofițer, candidații trebuie 
să obțină, la fiecare probă, cel puțin nota 7.00;
4. Nepromovarea uneia din probe atrage după sine, în final, respingerea candidatului;
5. Ocuparea funcțiilor scoase la concurs se va face în ordinea descrescătoare a mediilor;
6. Candidații care sunt încadrați în MAI, pentru a participa la concurs șunt obligați să prezinte 
acordul scris al comandanților (șefilor) unităților din care fac parte. Aceștia vor susține, de 
asemenea, toate probele prevăzute pentru concurs;
7. Eventualele contestații privind notele obținute de candidați la concurs vor fi depuse la sediul
Agenției Naționale Antidrog, în termen de 24 de ore de la aflarea rezultatelor. Contestațiile vor 
fr soluționate în termen de 3 zile, iar rezultatele vor fi afișate la sediul ANA și publicate pe 
web-site-ul Agenției. 03025)

• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
•ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună, tel. 221001, 
0742/375994. (CasaBlanca)
• ofer garsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vilă mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cfeneră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Cuza Vodă ap. 3 camere, dec., mobilat 
modern, utilat tv color, frigider, aragaz, pt. 
persoane serioase, garaj sub bloc, preț 500 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
• tn blocurile Mintiei, ap. 3 camere, dec., 
mobilat, utilat, tv, frigider, aragaz, calculator, ct, 
aer condiționat, pt pers, serioase, 400 euro/lună 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• garsonieră b-dul Decebal, dec., mobilată 100 
euro/lună tel. 0745/253413. (Mimason)

• ap. 2 camere, dec., et 3, mobilat, zona Banca 
Transilvania, 120 euro/lună, tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• ap. 3 camere, zona Micul Dallas, dec., mobilat, 
utilat, ct, garaj sub bloc, 350 euro/lună cu taxe 
incluse, tel. 0745/159608. (Mimason)
• garsonieră, confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• garsonieră, semimobHati, contorizări, zonă 
bună, preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară iris)
• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și
utilată, CT, termopâne, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat modern, aragaz, frigider, zonă bună, 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat, mașină 
spăiat, dormitor complet, preț 150 euro, nego

ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semfmobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• caut iigent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer v9ă supermobilată, cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)

ANUNȚ PUBLICITAR
Consiliul Local al municipiului 

Hunedoara
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în baza Legii nr. 215/2001 

a administrației publice locale, pentru vânzarea punctului termic 
aparținând domeniului privat al municipiului Hunedoara - PT1 
- situat pe strada Batiz din Micro VI, în vederea modernizării lui 
și amenajării unui spațiu pentru activități social-educative.

Suma minimă de pornire a licitației este de 9.346,5 RON 
(fără TVA).

Garanția de participare la licitație: 10% din suma minimă de 
pornire a licitației.

Informații suplimentare și documentele licitației se pot obține 
la sediul Consiliului Local al municipiului Hunedoara - Servi
ciul Urbanism (camera 21), B-dul Libertății nr. 17 sau la tele
fonul 0254/712877, începând cu data de 07.11.2005.

Ofertele se depun până marți - 22.11.2005, ora 12“, la sediul 
Consiliului Local al municipiului Hunedoara.

Licitația va avea loe la sediul Consiliului Local al municipiului 
Hunedoara, miercuri, 23.11.2005, ora 12™. (32964)

• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zonal. Creangă, preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer garsonieră, zona Progresul, mobilată 
utilată complet, frigider, aragaz, mobilier 
dormitor, colțar, totul nou, preț, 100 euro neg., 
tel. 211075,0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• ofer șp. comercial, zonă ultracentrală etaj 1, 
amenajat; pt birouri, st. 20 mp, preț 100 euro, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• ofer ap. 3 cam., mobilat contorizări, gresie, 
faianță lamelar, totul nou, zonă ultracentrală, 
vedere la bulevard, preț 250 euro, tel. 2110750, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa) . Aț
• ofer ap. 2 camere, complet mobilat, preț 120 •
euro/lună tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
• ofer garsonieră mobilată complet, preț 90 
euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ofer pentru închiriat garsonieră mobilată 
contorizări, zonă centrala, preț 100 euro/lună, 
tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat garsonieră, Deva, 
Dorobanți, mobilată și utilată contorizări (repar
titoare, gaz, apometre), st 37 mp, preț 100 
euro/lună 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 2 cam. mobilat, utilat, 
contorizări, preț 3000 RON/lună tel. 
0740/013971.(Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 2 cam., zona Gării, 
decomandate, mobilat și utilat modern, centrală 
termică preț 250 euro/lună, 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 2 cam., zona 
Eminescu, mobilat, preț 100 euro/lună, tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 3 cam., Zona Gării, 
mobilat și utilat lux, centrală termică preț 300 
euro/lună 0740/013971. (Garant Consulting)

• ofer pentru închiriat ap. 3 cam. nemobilat, 
zonă centrală et intermediar, contorizări, preț 
140 euro/lună 0740/013971. (Garant Consulting)
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MITTAL STEEL HUNEDOARA
Mittal Steel Hunedoara, care face parte din Grupul Mittal Steel - cel 
mai mare produc' tor de oțel din lumez caută candida fi cores
punzători pentru Departamentul de Finanfe și Contabili
tate. Cerințele preferate pentru aceste posturi:

a) Economist calificat sau studii similare în Contabilitate sau 
Finanțe
b) Cunoștințe bune de limba engleza
c) Cunoștințe operare calculator - Excel, Word, PowerPoint. 
Cunoștințele SAP prezintă un avantaj
d) Până la 5 ani de experiența relevanta în Finanțe și/sau 
Contabilitate, preferabil la o companie multinaționala. Tineri 
absolvenți de Facultate cu educație și cunoștințe relevante sunt 
bine veniți
e) Motivați și dispuși sâ învețe

Ăplicârile / CV-urile trebuie trimise la următoarea adresa, în 10 
zile:

Director Economic
Blocul Tehnic

Piața lancu de Hunedoara nr. 1
Hunedoara

E-mail: recruitment© mittalsteelhunedoara.ro
Fax:0254/715311

(32786)

RECLAME

http://www.cg-gc.ro
http://www.gsm4all.ro
mailto:cgoradea@cg-gc.ro
http://www.cg-gc.ro
http://www.gsm4all.ro
mittalsteelhunedoara.ro
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• ofer spre închiriere garsonieră mobilată, zona 
Dacia, preț 70 euro/lună, 0741/154401. (Garant 
Consulting)
• ofer spre închiriere, ap. 2 cam., mobilat, CT, 
zona Kogălniceanu, preț 120 euro, 0741/154.401. 
(Garant Consulting)
• ap. 2 camere, complet mobilat modem și utilat 
cu aragaz, frigider, contorizări, tv color nou, 
Gojdu, preț 150 euro, neg., tel. 223400, 
0721/436384,0740/914688. (Casa Betania)
• ap, 3 camere, modificări interioare, în living 
mobilă modernă, 2 dormitoare mobilate 
modem, tv. color nou, centrală termică proprie, 
aragaz, frigider, totul modern, Gojdu, preț 270 
euro, tel .22344X1. (Casa Betania)

r « ap. 3 camere decomandate, centrală termică 
țjpprie, proaspăt renovat mobilat modern șl 
âfiat cu aragaz, frigider, tv. color nou, situat în 
spatele pieței centrale, preț 220 euro/lună, tel. 
223400,0721/436384,0742/005228. (Casa Betania)
• casă, zona Văcărescu, 2 camere, mobilată, 
centrală termică, 250 euro/lună. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 break, 5 trepte, VT 2007, rovi- 
gnetă, asigurare, stare bună, preț negociabil. Tel. 
0744/700235,0254/219780.
• vând Dada 1310, af 1990, preț 35 milioane lei, 
Negociabil. Tel. 236464.

• vând Dada 1310, af 1990. Tel. 0254/772180, 
0723/362133,0720/051413.
• vând Dada, af 1995, 1400 cmc, 5 trepte, 
'albastru metalizat RAR 2006, radio, cd, stare 
foarte bună, mașină de garaj, 7200 ron, nego
ciabil. Tel. 0722/381077.

Auto străine (37)

• vând Renault 18 GTL Tel. 0723/257088.
• vând Renault 21, af 1987, vt 2007, injecție, 
geamuri electrice, preț 6500 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,226209.
• vând RenaMt Twingo 1,2 i, 16 v din 18.12.2003, 
19000 km, roșu, 4 airbag, trapă panoramică, abs, 
cd, computer bord electric Michelini, nou, 
impecabil, carte service, preț 5700 euro, nego
ciabil. Tel. 241412.
• vând Renault Twingo 1,2 i, 16 v, af 2000, bleu, 4 
airbag, trapă, abs, proiectoare, electric, preț 4800 
euro, negociabil. Tel. 241412.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combinator pentru tractor 650, preț 
negociabil. Tel. 264257.

• vând pkn 3 brazde, semănătoare păioase 2 m 
Și presă balotat. Tel. 0727/272307.

Piese, accesorii (42)

• vând curele de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284.
• vând kmetă, cutie de viteză cu 4 trepte, punte 
Spate Dacia 1300. Tel. 260412.

Garaje (43)

• garai, ultracentral, preț 355.000000 ROL neg.
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)

• vând 2 canapele extensibile, birou lemn 
masiv, preț 6 milioane lei. Tel. 0726/613054.
• vând cameră combinată: dulap 2 uși, vitrină, 
oglindă, masă extensibilă, 8 scaune, bibliotecă, 
300 ron, dulap de bucătărie, 50 ron, frigider 
Arctic, 100 ron, aragaz 4 ochiuri, 100 ron. Tel. 
214366.

• vând coițar neextensibil, imitație (le piele, 
format din 3 piese și un fotoliu mare, model 
superb, adus din Germania, la ii ii ; preț față 
de magazin. Tel. 212242, seara, 213998.
• vând cuier hol cu 2 compartimente pentru 
încălțăminte, loc pentru agățat haine, oglindă 
110/32/185 cm, stare foarte bună preț 1,5 
milioane lei. Tel. 221060.
• vând cuier hol cu 2 compartimente pentru 
papuci și oglindă în stare foarte bună 
110/32/185, preț L5 milioane lei. Tel. 221060.
• vând geamuri cu Sticlă în stare foarte bună 
Tel. 0726/158688
• vând mobflă second hand, canapea extensi
bilă mese sufragerie cu și fără scaune tapițate, 
servantă, mochete diferite dimensiuni, dulap, 
mobilă hol, birou elevi, mobilă bucătărie, prețuri 
negociabile. Tel. 218084, 0743/211074, 0724/ 
643045.
,• vând mobilâ sufragerie Lengyel, din anul 1900, 
stare foarte bună preț 1900 euro. Tel. 749242, 
0746/047444.
• vând mobilă de bucătărie cu blat, stare bună 
modernă preț negociabil. Tel. 0723/089146.

• vând recamier cu ladă ușă interior cu toc, 
geam cu 3 canate, masă lungă de curte, dulap 2 
uși, sobă teracotă rezervor benzină pentru 
Dacia, aspirator, lăzi pentru lemne. Tel. 215325.
• vând mobfiă sufragerie, bibliotecă dulap 2 uși, 
măsuță preț negociabil la vedere. Tel. 
0740/317313.
• vând urgent mobilă de bucătărie tip vechi, 
mobilă sufragerie, canapea, 2 covoare persane 
2,5/3 m, stare bună diferite obiecte casnice. Tel. 
223045.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 550 ron, un an 
garanție, recepționează programe româ
nești și străine, cu abonament (Digi, Max tv, 
Focus) și fără abonament, montajul și 
deplasarea incluse în preț. Informații la tel. 
0723/481776,0745/840474.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto digital HP, memorie CIP 64 
Mb, nou, preț 3 milioane lei. Tel. 0740/855349.
• vând Pentium 2, monitor, tastatură mouse. 
Tel. 0723/257088

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator P111/500, preț 23 milioane lei, 
Pili 1000, preț 4 milioane lei, monitor 17 inch și 19 
inch, preț 15 milioane lei. Tel. 0722/218081.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând cărucior copil, cu umbrelă și coș de 
mână preț 100 ron. Tel. 219780,0743/099316.
• vând fustă piele, neagră nr. 50, lungă 80 ron, 
diferite haine second la prețuri foarte mici. Tel. 
0788/61019L
• vând haină iepure nouă M 48, mierlușcă și 
căciulă neagră M 46, preț avantajos. Tel. 219013.

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54-56, confecționat de fabrică stare excelentă și 
fustă piele, nouă nr. 38-40, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând urgent cărucior pentru copii, stare foarte 
bună preț 1 milion lei, negociabil. Tel. 
0723/490848

Materiale de construcții (53)

• cumpăr țigle și coame tip Jimbolia(nu sistem 
patent). Tel. 260651
.• vând 150 bucăți cărămidă de fabrică grinzi 
15/15 cm, 5 bucăți butoaie din tablă 200 litri, 
scânduri 13 mp, lațuri pentru prindere țiglă 
buloane fixare coșoroabe, lemn de foc. Tel. 
229444.
• vând 5 mc bolțari și piatră de construcție. Tel.

.0254/215795...., . .................................. . .
• vând ieftin 15 pereți prefabricate pentru 
construcție de casă garaj, cabană etc. Tel. 
260412.
• vând solzi și coame din renovare 3000 - 20000 
lei; motor Renault 4 milioane lei; geamuri spate 
și lunetă Dacia Tel. 0744/472580,242580.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând diferite monede și de argint. Tel. 
0788/610191.

Electrocasnice (56)

• vând boier electric și tv color. Tel. 247291.
• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894.
• vând frigider Arctic, mijlociu, stare bună de 
funcționare, stare foarte bună transport la 
domiciliu, preț 25 milioane lei. Tel. 221060.
• vând mașină de cusut germană electrică 
stare foarte bună metalică Tel. 0254/247925.
• vând mașină de spălat mică din plastic, preț 
80 ron. Tel. 0788/610191.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• cumpăr ugent armăsar, culoare neagră ofer 
preț bun. Tel. 0723/686162.

1

Decese (75)

Familiile Rovinaru, Niculescu și Dărăbant sunt alături de 
familia Teacă Petru în greaua pierdere suferită prin 
decesul fiului lor

DORIN
Sincere condoleanțe.

Soțul Ion și fiica Daniela din Hațeg mulțumesc pe această 
cale tuturor rudelor, vecinilor, prietenilor care în număr 
foarte mare au fost alături de noi în zilele de grea încercare 
pricinuită de decesul scumpei noastre soții și mame

CORNELIA (NELI) NEICONI
în vârstă de 66 de ani. Dumnezeu să-i odihnească în pace 
sufletul ei bun și drag.

Fiica, sora, fratele și familiile cu adâncă durere anunță 
, trecerea la cele veșnice a celui care a fost

ORMINDEAN ALEXANDRU
în vârstă de 83 de ani. Sicriul este depus la Capela catolică, 
iar înmormântarea va avea loc în data de 26 octombrie, ora 
13, în Cimitirul catolic din str. Eminescu, Deva. Familia

împărtășim durerea familiei îndoliate la trecerea în eter
nitate a

prof. ELENA DAN
o ființă de înaltă moralitate și aleasă bunătate sufletească. 
Să-i fie țărâna ușoară. Carolina, Gașpar și Ioachim Lazăr

• cumpăr oi Tel. 0742/214971.
• vând fân și lucemă 8 tone, în localitatea Teiu. 
Tel. 0254/281743.
• vând grâu și orzoaică preț avantajos. Tel. 
0722/524983,212083.
• vând porci mari pentru sacrificare și purcei. 
Tel. 210900,0744/611145.
• vând ponanb uscat boabe preț 4000 lei kg și 
porumb știuleți la 2000 lei kg. Tel. 0722/570218.
• vândvacăbună de lapte sau pentru tăiat Tel. 
0727/397115.

Alteie (61)

• cumpăr ouropafețL Tel .0725/379220.
• cumpăr lăzi plastic (deșeu), paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând 2 mașini de scris în stare de funcționare, 
preț la vedere. Tel. 0723/933333.
• vând candelabre de cristal de Boemia, stare 
perfectă 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 050 x 030 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând covor persan nou, țesut manual, roșu, 
3/2,70 ron. tel. 0788/610191.

• vând detectoare radar mărcile Cobra, 
Whisthler, performante, nedetectabile, prețuri 
minime, ofer garanție. Tel. 0722/806980.
• vând gubfem făcute după desen de artă 
abstractă 5 ron bucata. Tel. 0254/214202.

• vând gunoi de grajd, orice cantitate. Deva, str. 
Călugăreni,nr.3&
• vând urgent boiler gaz Instant, ferestre cu 
rolete, Deva, Cloșca, nr. 1. Tel. 222141,232905

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Imbăruș Victoria. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Pilț Maria. Se declară nul.
• pierdut carnete asigurări sănătate pe numele 
Olariu Livia și Olariu Aron. Se declară nule.

Solicitări servicii (71)

• caut femeie pentru ajutor la îngrijirea unei 
persoane bolnave. Rog seriozitate. Tel. 211649.
• caut firmă autorizată pentru construcție 
cabană din lemn. Tel. 0254/214577.
• efectuez servirii de menaj, numai sâmbăta. 
Tel. 0726/613054

Prestări servicii (72)

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri negociabile, și pe 
traseul Deva - Timișoara, doar dus. Tel. 
0740/420521.

• ofer servirii de calitate pentru repararea ; 
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284 I

• amenajări interioare, faianță gresie, parchet 
lamelar, zugrăveli de orice tip, prețuri foarte 
avantajoase. Tel. 0723/829060,0722/209906.
• efectuez masai reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni: reglarea diabetului, digestie, 
insomnii, stres, spondiloză coxartroză pareze, 
circulația sângelui, rinichi etc. Tel. 0723/503230.
• efectuez transport marfă, cu autoutilitară 
Mercedes 1,5 tone, în țară sau local, inclusiv 
distribuție cu documente legale, licență factură 
preț negociabil. Tel. 0722/857732.

• Fundația Muncii Deva organizează n 
Deva, Hunedoara, petroșani, Brad, Hațeg, 
cursuri de caMcarein meserfle: operatori 
calculator Deva din 27402005; operatori 
producție rarfio-tv Deva, ospătari, vânzâ- 
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tâmplari, dramari, asistenți social Relații: 
Petroșani 548553, Brad 0745/550830, Deva, 
Hunedoara, Călan 216138, Hațeg 0740/ 
107368.

• porii, garduri, balustrade, scări interioare 
orice modei, dn fier fotjat TeL 025V237533, 
orale 8-15.

• SC Catem Info Consult SRL Orăstie, unic 
distribuitor pe județul al Soft
Consulting, comeroaBzăm ți conflgurâm 
soft economic (ex. Win Mentor, Hamor soft) 
și legislativ (Legis). TeL 0788/723155.

• SC Rellexo Vital SRL organizează cursuri 
de masaj, în Deva. Diplomele sunt acredi
tate de Ministerul Muncii. Tel. 0722/756092, 
0788/191164.

(-------------------------------------- 1
Composesoratul 

Ponor - Câzânești 
organizează licitație la 
masă lemnoasă pe picior, 

în data de 3.11.2005, ora 
10.00. înscrierea și pre- 
selecția participanților la 
licitație - până la data de 
28.1O.2OO5, ora 15, în 
Câzânești, nr. 54. Infor
mații suplimentare la tele
fonul: 0788/615.860.

(33032) 
k_________________________________________/

Comemorări (76)

Se împlinesc 16 ani de la trecerea în eternitate a dragei 
noastre

TTJTJ ANA (NUȚI)
Nu te vom uita niciodată. Familia

• Test Hag SRL organizează cursuri pentru 
utilizarea calculatorului la nivel european 
(ECDL), nivele diferite de pregătire pentru 
elevi, pensionari și adulți. înscrieri și 
informații suplimentare la sediul nostru: 
Deva, Baul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070; fax 0254/218111.

• limba română pentru capacitate; seriozitate, 
eficiență Tel. 0740/956009.
• transport mobilă electrocasnice, cu auto de 
1,2 tone și 14 mc, lungime 3,5 m; asigur și 
demontare sau manevrare. Tel. 225578, 
0744/934462.

• societate comercială angajează secre
tară cunoștințe K și muncitori necalificați 
pentru depozit Deva. Relații la teL 
0729/009776.

Grupul Școlar 
de Chimie 
Industrială 

Victoria
Str. Salcâmilor nr. 2, 

jud. Brașov 
invită pe toti foștii elevi care 
doresc să participe la aniver
sarea a 50 de ani de 
învăfământ profesional și 
tehnic, în data de 04.11. 
2005, ora 14.00, la sediul 
instituției.
Cei care doresc și cazare/ 
masă se pot adresa secre
tariatului școlii, până în data 
de 31.10.2005, la tel./fax 
0268/241.032.

Director, 
prof. OSnmia (Ghindea) 

Bea
(33045)

• transport persoane România-Spania,cu 
mașină mică TeL 0746/545421, 
0034666744062.

Oferte locuri de muncă (74)

• SC Infomin SA Deva, teL 213915,214433, 
214718, organizează începând cu data de 
7.1L2005, cursuri de operator calculator.

• SC Pangram SA angajează șofer profe
sionist, cu experiență minim 8 anL CV-urile 
se primesc până la data de 7.1L2005 la 
teVfex 0254/234736.

• angajez urgent muncitori mscafificațLpe
durată determinată, Hunedoara, Deva. TeL
230943,seara, 0745/625759;

• Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare gratuită in 
cadrai firmei salarizare atractivă plus 
bonuri. Bacalaureat Așteptăm CV-uri cu 

' poză In Deva, Bdui 22 Decembrie, bL Dl-r 
| D2. Informații la teL 0254/232747.

Primăria comunei 
General Berthelot, 

județul Hunedoara, 
organizează, în data de 
07.11.2002, ora 12.00, 
LICITAȚIE PUBLICĂ

DESCHISĂ CU 
PRESELECȚIE, conform 

H.G. 85/2004, în vederea 
vânzării cantității de 404 mc 
și 326 mc masă lemnoasă pe 

picior.
Informații la sediul 
Primăriei sau tel.

0254/770.531.
(33029)

Primăria Orașului 
Simeria 

organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în 
vederea vânzării unui teren intravilan

EVIDENTIAZA-TE!
Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

în suprafață totală de 2.332 mp, situat în 
Simeria, Str. 1 Decembrie, FN, identificat prin 
C.F. nr. 4 - Col. Simeria, nr. Topo (8 - 12J/3, 

aflat în proprietatea privată a orașului Simeria. 
Prețul de pornire a licitației este de 49.380 RON. 
Licitația va avea loc la sediul Primăriei Orașului 
Simeria, în data de 31.10.2005, ora 10,00.
Informații suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei Orașului Simeria, str. Avram lancu, nr. 
23, tel. 0254-260005 sau 0254-261891, int. 108.

(33022)

Consiliul Local al comunei Tomești 
judeful Hunedoara, organizează, în data de 

04.11.2005, ora 11, la sediul Primăriei Comunei 
Tomești, LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE 

pentru vânzarea unei cantități de 98 mc specia cireș 
păsăresc pe picior și alte specii produse accidentale 

din pădurea comunală.
Preselecția se face la data de 02.11.2005, ora 10. 
Informații suplimentare la tel./fax 0254/681.889.
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i • chioșcul de ziare de lângă 
Conitim;

i • chioșcul de ziare din stația
j de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamflrescu - B- dul Decebal.

cuvÂffiH. Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 șl 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu ișl asumă responsabilitatea pentru conținutul
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• Dat în judecată. Grupul Apple Computers a fost dat în judecată de o firmă de avocatură, fiind acuzat că deși avea informații că noul dispozitiv iPod are probleme, a decis lansarea acestuia.
• încă una. Furtuna tropicală Alpha a crescut în intensitate, duminică, în Marea Caraibelor. Previziunile pe trei zile anunță că va lovi insulele Turks și Caicos și sudul arhipelagului Bahamas.
George Lucas a donat bani

Los Angeles (MF) - George Lucas, care a regizat celebra serie „Războiul stelelor”, a donat un milion de dolari pentru a ajuta la construirea unei statui în memoria lui Martin Luther King Jr., cel mal cunoscut militant american pentru drepturi civile.în plus, Lucas a fost de acord să fie gazda unui program destinat colectării de fonduri, intitulat „Dream Dinner” și care va avea loc la 19 noiembrie la San Francisco. Monumentul va fi amplasat la Washington DC și va costa circa 190 de milioane de dolari.
(Foto: EPA)

■

de echipe s-au întrecut sâmbătă la festivalul Câr- naților de la Bekescsaba, pentru a realiza cel mai gustos cârnat Csabai.
••

Nuntă cu dar
Los Angeles (MF) - Cântăreața Christina Aguilera, care se va căsători de Crăciun cu logodnicul ei, Jordan Brat- man, a declarat că cel mai frumos cadou de nuntă pe care prietenii ei i l-ar putea face ar fi să doneze pentru victimele dezastrelor naturale. Aguilera și Bratman i-au rugat pe invitații lor să își a- ducă aminte de dezastrele naturale ale acestui an atunci când se vor gândi la cadoul de nuntă. Ei le-au spus prietenilor lor: „în timp ce noi sărbătorim bogăția vieții și toate circumstanțele care ne-au binecuvântat atât în carieră cât și în dragoste, trebuie să nu uităm de cei ce suferă foarte mult în urma uraganelor Katrina și Rita”.„Cel mai frumos cadou pe care ni-1 puteți face este să donați o sumă de bani pentru oricare dintre organizațiile care îi ajută pe sinis- trați”.

Nu au găsit supraviețuitori

Târg de carte
J București (MF) - Un stand mai frumos, mai mulți vizitatori străini și pentru prima dată cataloage de promovare a unor titluri semnate de autori români - atees* tea sunt primele observații ale editorilor privind participarea României la ediția de anul acesta a Târgului de iCarte de la Frankfurt, ce Is-a sfârșit duminică. Un număr de 56 de edituri au vrut să fie prezente în standul național. Evenimentul de la Frankfurt a reunit un număr record de expozanți: peste 7200 din 101 țări.

Târgul de la Frankfurt

Steve Martin
(Foto: FAN)

Premiat
Los Angeles (MF) -
Actorul Steve Martin 
(60 ani) a primit Pre
miul Mark Twain 
pentru Comedie, una 
dintre cele mai 
importante distincții 
americane în dome
niu, decernată anual 
de John F. Kennedy 
Center for Perform
ing Arts de la Wash
ington.
Zeci de pasaje din 
filmele și din aparițiile 
TV ale actorului au 
fost aplaudate la ce
remonia anuală de 
premiere.

Abuja (MF) - Autoritățile nigeriene au anunțat, duminică seara, că nici unul dintre cei 117 pasageri ai avionului prăbușit sâmbătă la nord de Lagos nu a supraviețuit accidentului.Ibrahim Farinloye, purtătorul de cuvânt al Agenției Federale pentru Situații de Urgență (NEMA), a precizat că nici o persoană nu a supraviețuit impactului cu solul al aparatului Boeing 737.„Ne-am deplasat la locul catastrofei. Este un accident teribil. încercăm să coordonăm ajutoarele. Deocamdată, nu a fost găsit nici un supraviețuitor”, a afirmat Abiodun Orebiyi, secretarul

general al Crucii Roșii nigeriene. Șeful poliției din statul Ogun, Tunji Alapini, a anunțat că au fost descoperite cutiile negre ale aparatului. Avionul Boeing 737 era fabricat în 1981 și fusese supus, în februarie 2005, unui control tehnic valabil timp de 18 luni.

Resturi din avion (Foto: EPA)

Regiunea Cancun, distrasă
■ Estul Mexicului a fost 
grav afectat de uraganul 
Wilma, care ieri a ajuns 
în Florida.

Cancun (MF) - Partea de est a Mexicului a fost grav afectată de uraganul Wilma, regiunea Cancun fiind aproape complet distrusă și van- dalizată de tâlhari. A fost necesară intervenția armatei mexicane care a tras focuri de armă în aer pentru a dispersa hoții.Obiecte de mobilier, frigidere și chiar stâlpi de telegraf și cabine telefonice pluteau, duminică, pe străzile inundate ale orașului Cancun, alături de cantități imense de gunoi. Oamenii vor avea de înfruntat în următoarea perioadă numeroase dificultăți
Străzi inundate în orașul Cancun (Foto: epa)provocate de lipsa de alimente, apă potabilă și energie electrică. în regiunea Yuca tan, posturile.telefonice erau deranjate după trecerea uraganului Wilma. Cea mai gra

vă situație se înregistrează în zonele Cancun, Cozumel, In-. sulele Mujeres și Playa , del Carmen.Mii de clădiri din Peninsula Yucatan au fost distruse, iar îm Cozumel infrastructura hotelieră a fost grav afectată.Președintele Mexicului, Vicente Fox, a fost primit cu ostilitate de localnicii din Playa del Carmen, care i-au reproșat că „lasă poporul să moară de foame”.Uraganul Wilma a ajuns, ieri, pe coastele statului american Florida. O femeie a fost rănită ușor la Key West, după ce un copac a căzut peste casa ei. Potrivit specialiștilor, nivelul mării ar putea să se ridice cu cinci metri deasupra cotei normale din Golful Floridei și din Insulele Keys.Măsurat Puiul de panda este supus celui de al nouălea examen medical, la Smithsonian's National Zoo. (Foto: epa)

Homer Simpson, filosoful
Los Angeles (MF) - Tatăl lui Bart Simpson, Homer, stă alături de Bob Geldof și de solistul formației Blur, Damon Albarn, într- un clasament al celor mai buni zece bărbați ai deceniului. Starul prostănac al serialului de desene animate „The Simpsons” a fost denumit „filosoful deceniului” de o echipă de experți, pentru revista „Men's Health”.Topul are zece categorii, fiecare bărbat reprezentând diferite domenii: filosoful - Homer Simpson, activistul - Bob Geldof, sportivul - Lance Armstrong, muzicianul - Damon Albarn, managerul - Sven-Goran Eriksson, vizionarul - Jonathan Ive, design- er-ul - Sir Paul Smith, scriitorul - Ian McEwan, omul de știință - Craig Venter și bucătarul - Jamie Oliver.

Di FaZÎO (Foto: FAN)

Cap mafiot, arestat
Catania (MF) - Umberto Di Fazio, unul dintre cei mai periculoși capi ai Mafiei italiene, dat în urmărire de cinci ani, a fost arestat, duminică, în localitatea Enna, în cadrul unei operațiuni la care au participat și serviciile secrete militare italiene.Procuratura din Catania a emis, în urmă cu cinci ani, un mandat de arestare pe nu

mele lui Di Fazio, care este a- cuzat de asociere în vederea comiterii de infracțiuni, extorcare și omucidere.Di Fazio (43 ani) se ascundea în casa rudelor sale din Sicilia. El a mai fost condamnat o dată la închisoare pe viață, pentru omucidere, dar respectivul caz face obiectul unui recurs în fața Curții de Casație.
învingător Danilo îOribe dm Uruguay este câștigătorul concursului mondial de cocktailuri, , care s-a încheiat sâm- bătă, la Helsinki. ș

(Foto: EPA)


